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ٰ ِعۡلٍ� ُهٗدى َورَۡ�َٗة ﴿ فرماید: تعالی می الله ۡلَ�ُٰه َ�َ َولََقۡد ِجۡئَ�ُٰهم بِِ�َ�ٰٖب فَصَّ
وِ�لَهُ  ٥٢ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ 

ۡ
وِ�لُهُ  ۥۚ َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ تَأ

ۡ
ِ� تَأ

ۡ
ِينَ ٱَ�ُقوُل  ۥيَۡوَم يَأ �َُسوهُ ِمن َ�ۡبُل  �َّ

 ِ ۡو نَُردُّ َ�َنۡعَمَل َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱقَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرّ�َِنا ب
َ
َا ِمن ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعواْ َ�َآ أ ِيٱَ�َهل �َّ َّ� 

ْ ُكنَّا َ�ۡعَمُلۚ َقۡد خَ  ٓوا ونَ  ِ�ُ ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ نُفَسُهۡم وََضلَّ َ�ۡنُهم مَّ
َ
  ١.]٥٣-٥٢[األعراف:  ﴾٥٣أ

اِ�يَل �َل َوِمياَكئيَل اللَُّهمَّ رَبَّ ِجرْب  رِْض  ،َو�رِْسَ
َ
َماَواِت َواأل َغيِْب  ،فَاِطَر السَّ

ْ
اَعلَِم ال

َهاَدةِ  ُْ�ُم َ�ْ�َ ِعبَاِدَك ِ�يَما اَكنُوا ِ�يِه َ�ْتَِلُفونَ  ،َوالشَّ
َ

نَْت حت
َ
اْهِدِ� لَِما اْختُِلَف ِ�يِه ِمَن  ،أ

َقِّ بِإِْذنَِك 
ْ
اٍط ُمسْ  ،احل  رِصَ

َ
 .٢تَِقيمٍ إِنََّك َ�ْهِدي َمْن �ََشاُء إِيل

                                           
که آن  که (نتیجه و) تأویلش فرا رسد، کسانی ھا جز انتظار (سرانجام و) تأویلش را دارند؟! روزی آیا آن« -١

گویند: مسّلمًا فرستادگان پروردگارمان به حق آمده بودند، پس  می ،را پیش از این فراموش کرده بودند
آیا (امروز) برای ما شفیعانی ھستند که برای ما شفاعت کنند یا بازگردیم آنگاه اعمالی غیر از آنچه 

ھایی ساختگی و) آنچه دروغ  ھا به خود زیان رسانیدند و (معبود کردیم، انجام دھیم؟! بتحقیق آن می
 ».(ھمگی) از (نظر) آنان ناپدید (و گم) شدبافتند  می

گاه به نھان و  ی آسمان یل و اسرافیل. ای آفرینندهییل و میکایخدایا! ای پروردگار جبر« -٢ ھا و زمین، آ
مرا در آنچه  .کنی قضاوت می ،اند آشکار، تو میان بندگانت در چیزی که ایشان در آن اختالف کرده

ی خود به سوی حق ھدایت فرما. به راستی ھر که را تو بخواھی  زه، به اراده و اجااست اختالف شده
صحیح مسلم، کتاب صالة المسافرین، باب الدعاء في صالة اللیل ». کنی به راه راست ھدایت می

 ٧٧٠وقیامه، برقم: 



 

 
 

 تقدیم
باشد تا  عادت میای که خواستار کرامت، طمأنینه و س به ھر شیعه

 از جانب پروردگارش عبادت کند. ا بینشی روشنالله متعال را ب
 

 باشد. حق چاپ و نشر این کتاب برای تمام مسلمانان می
 



 

 
 مقدمه

الحمد هللا رب العالمين الذي أنزل بالحق الُكتب ُهدی ونورا، وأرسل الرسل ُمبشرين 

العالمين، ولم يجعل ألحد من  ىجزات والرباهين، فأقام الُحجة علومنذرين وأمدهم بالمع

ةٌ   .خلقه عليه ُحجَّ

سيد ولد آدم، محمد خاتم األنبياء والرسل، الرحمة المهداة،  ىم علوالصالة والسال

ما من خير إال ودلنا عليه، و ما من  ياج المنير صاحب الخلق العظيم الذالرؤوف الرحيم، السر

 .شر إال حذرنا منه

أهل بيته الطيبين الطاهرين، والصحابة الكرام المتقين، و من اهتدی هبديهم،  ىونسلم عل

 .يوم الدين ىإلثرهم، واقتفی أ
 اما بعد: 

ھا و احزاب متعدد  شیعی، با گروه ی روی سخن این کتاب در اصل، متوجه عموم جامعه
 ھای شیعه، از منابع اصلی و اساسی آن است؛ این کتاب پس از پژوھشی طوالنی در فرقه

و  ھا سخنرانی و تدریس علما باشند و بعد از گوش دادن به ده می شان که مبنای دینھا  آن
 واعظان شیعه به نگارش درآمده است.

در تلوزیون پرداختم و از ھا  آن ھای دینی کانال ی ھا به مشاھده ھمچنین ساعت
شان در اینترنت  و نیز دعوتگران معروفھا  آن ھای رسمی فقھای مشھور و بزرگ سایت

 ھایی نیز رد و بدل نمودم. پیامھا  آن دیدار کردم و با بسیاری از
و با  دست یافتممؤلفین اھل سنت در بیان حقایق غامض دین شیعه از  ھایی کتاببه 

ھای  چه به صورت مستقیم و چه از طریق شبکهھا  آن بسیاری از عوام و نیز طالب علم
که در  زیادی را دریافتمھای  پاسخ سؤال ی آن در نتیجه کردم که اجتماعی ارتباط برقرار 

 ھا، آن . زیرامدرپنھان موجود در میان ایشان پی ب و از طرفی به اسرارگذشت  ذھنم می
 کنند.  دانند، از تقیه استفاده می را دشمن میھا  آن بخصوص با کسانی که



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ٢

شود در مورد  ، زیرا باعث میکند مشکل مواجه میتقیه قبل از دیگران، خود شیعه را با 
رزیابی درست و مسائل زیادی دچار تناقض و تضاد شوند، امری که شخص بردبار را در ا

تواند اوضاع و احوال حقیقی و عقاید  نمی چنانکهکند،  سرگردان می ھا، آن صحیح
گاھی و شناخت ھا  آن ھا و باورھا و فتاوی شان را دریابد، مگر آنکه عمیقا از کتاب دینی آ

ل شیعه بر سر چند راھی گیر کرده و یداشته باشد؛ من خود نیز گاھا پیرامون برخی از مسا
ھای  مانم، به ھمین دلیل به مناظره و گفتگو با فرھنگیان شیعی در انجمن سرگردان می

شوم و از  برم و با طرح چندین سوال، با ایشان وارد گفتگو می شیعی و یا سنی پناه می
به موضوعی که در پی دریافت پاسخ آن بودم، بعد از تأنی و بحث دقیق  ھا، آن ھای پاسخ

گاھی می  یابم. آ
 گوید: شیعی معروف، شیخ یوسف بحرانی میعالم 

شود؛ زیرا اخبار مربوط  از میان احکام دین تنھا مقدار اندکی بطور یقینی دانسته می«
که ثقة اإلسالم و علم األعالم محمد  باشد، ھمچنان با اخبار تقیه می آمیختهبه این بخش، 

 ١».بن یعقوب کلینی در کتاب "الکافي" به آن اعتراف کرده است
تقیه وارد شده است که برخالف  مبنایبسیاری از اخبار شیعه بر «گوید:  بحرانی می

 ٢».باشد حکم شرعی واقعی می
 که در استدرنگ و تامل در فھم یا تصدیق ھرچیزی در نتیجه اصل اول و آخر من، 

و در مورد آن صحبت  دھم مینسبت نھا  آن مورد شیعه گفته شده است؛ پس چیزی را به
ھای  امری ثابت باشد، چه در کتابھا  آن مگر اینکه در باورھا و معتقدات کنم، نمی

 ھا. معتبرشان و چه نزد علمای ثقه و مطمئن آن
حقیقت از مصدر و منبع معتبر آن دست یابم و اطالعات و  به ُلببنده تالش کردم تا 

ھای خود را منصفانه ثبت و ضبط نمایم و خداوند برای این کار مرا توفیق داد،  یادداشت
 پس شکر و منت از آن اوست.

نصیحت کردند، زیرا  نوشتن در مورد شیعهنمرا به برخی از عالمان و کارشناسان این فن، 
؛ تالیفاتی کافی و شافی؛ من رسد تألیف میھا  نت در رد شیعه به دهاھل س علمایتالیفات 

 را بسیار زیبا و نیکو یافتم، جزاھم الله خیرًا.ھا  آن نیز بر اغلب این تألیفات دست یافتم و

                                           
 .١٣٢؛ و قواعد الحدیث، ص ٥، ص ١الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: ج  -١

 ٨٩، ص ١همان، ج  -٢



 ٣  مقدمه

بازداشتند که غالب آنچه از سوی  از نگارش در این زمینهھمچنین به این دلیل مرا 
، برای بیان حقایق دین شیعه و آشکار است شده اھل سنت در ارتباط با شیعه نوشته

باشد، پس اگر من به کاری  ھای آن با حجت و دالیل مبرھن و ثابت می نمودن زشتی
ای تکراری محسوب  اند، این کتاب نیز نسخه بپردازم که قبل از من کسانی بدان پرداخته

 حرف جدیدی برای گفتن نخواھد داشت.و  است شده
ھای اجتماعی اکتفا نمایم، اما  به گفتگو با شیعه در شبکه گرفتمرو تصمیم  از این

اندیشه نوشتن این کتاب ذھنم را مشغول کرده بود، خصوصا زمانی که قرآن کریم را 
شیعی امر فالنی،  ی گفتم چگونه جامعه با خود می خواندم میکردم. ھرگاه قرآن  تالوت می

 که فالن آیه صریحا با باور کند، درحالی ول مییا اعتقاد و باور فالنی را در مورد دینش قب
علم  گانه نزد ایشان] [دوازدهمعتقدند که امامان ھا  آن مخالف است؛ به عنوان مثالھا  آن

إن اإلمام یعلم بما «آورده است که: » کتاب الحجة«غیب دارند و کلینی در کتاب کافی 
داند و  را می ته، حال و آیندهگذشامام علم « »:کان وما یکون، وأنه ال یخفی علیه شيء

قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ﴿ فرماید: این درحالی است که الله تعالی می». چیزی بر او پوشیده نیست
َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ ھا و زمین جز الله ھیچکس  بگو: در آسمان« ]٦٥[النمل:  ﴾�َّ

َما ﴿ فرماید: و می .»داند غیب نمی ِ  ۡلَغۡيُب ٱَ�ُقۡل إِ�َّ پس بگو: (علم) غیب تنھا « ]٢٠[یونس:  ﴾ِ�َّ
 .باشند و آیات دیگری که به وضوح بیانگر این مساله می. »از آن الله است

به این نتیجه ھا  آن ھای شیعه و باورھای با بحث و بررسی طوالنی و عمیق در کتاب
دور  قرآنرسیدم که قید و بندھای فکری بسیار خطرناکی عوام شیعه را از تدبر صحیح در 

ای پشت سر مراجع و علمای خود  ھیچ بحث و مناقشه بدون  کرده است و باعث شده
 ی ؛ این بود که عمیقا نسبت به جامعهباشندھا  آن چون چرای رو بی و دنباله هنمودحرکت 

کردم، درنتیجه  احساس نگرانی میھا  آن سواد فراد ناتوان و امی و بیشیعی بخصوص ا
ای خاص، آرام و عمیق شیعه را  تصمیم گرفتم کتابی بنویسم و در آن با اسلوب و شیوه

برگیرم تا  قرآنیعنی  ترین و بھترین سخنان راستمورد خطاب قرار دھم و ادله خود را از 
 نباشد.ھا  آن ی ازو پیروھا  آن جز قبول نمودنای  چاره

 برخاسته از قلب تا الجرم بر دل نشیندخواستم این کتاب ندایی باشد  از آنجایی که می
 ی ، با خود فکر کردم چگونه کتابی گرد آورم که جامعهباشد شیعی می ی جامعه  مخاطبو 
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و در رابطه با امامت ھا  آن صدر با آن برخورد کند، چراکه از تعصب شدیدی   شیعی با سعه
 والیت اطالع داشتم.

پردازند،  من ھمیشه دعوتگران اھل سنت از جمله کسانی که به گفتگو و مناظره می
گویم: اگر  میھا  آن کنم که در بیان دلیل، به قرآن تکیه کنند  و به نصیحت کرده و می

ح را به تدبر در آن با فھم صحیھا  آن عوام شیعه را با قرآن محکم کنیم و ی بتوانیم رابطه
ھیچ تکلف و مانعی به سرعت  ، تمامی قید و بندھا گشوده خواھد شد و بیبازگردانیم

 مسائل را خواھند فھمید.
و مشقتی تحمل   پوشیده نیست که در تحریر و تألیف این کتاب چنان سختی بر کسی

چون که باورھای شیعه ھم داند؛ چگونه چنین نباشد درحالی کردم که فقط خداوند می
و تشیع از ھر سو در عمق دل و عقل شیعیان نفوذ کرده و  ج دریا متالطم استتالطم اموا

ا به غل و زنجیر خود و ایشان ر است داشتهھا  آن آنان را محاصره نموده و تاثیر عمیقی بر
بازگشت ایشان به حق، بخاطر قسوت و  دشواریو به این ترتیب سختی و  درآورده است

ایجاد ھا  آن ھای ای است که از تراکم افکار زشت در رابطه با حق و اھل حق در دل سختی
مھر زده شده است، لذا بعد ھا  آن ھای نقش بسته است و بر قلبھا  آن ی شده و در مخیله

گر آنکه طبع و خوی شود م از این قید و بندھا آزاد نمیھا  آن از توفیق الھی ھیچیک از
 و در صدد فھم و حریص بر آن باشد. باشد نرمی داشته

بلکه منظورم این است ھای شیعه درست است،  این بدان معنا نیست که مبانی و کتاب
کند، راه باز است. اشتباھات و  و استدالل خواھد به حق با آنان محاجه می که ھرکس

یاد است که بر شمردن آن کار مشکلی است، آن قدر زھا  آن ھای متعارض و متضاد اندیشه
اند، به این امر اعتراف دارند،  برگشته ست و درستاراه رکه به  شیعیانیچنانچه بسیاری از 

و این  اند مختلف را به خوبی درک نموده که مسائلھا  آن خصوصا جوانان عاقل و دانای
 د!!روند در تشیع چنان پیش رفت تا اینکه خنده دار و گریه آور ش

ای دارد، آن ھم به دلیل  هبست ی ھر فرد شیعی بداند که اندیشهباید بنابراین ابتدا 
ی که خداوند متعال دلیلی برای آن نفرستاده است. این را برای شیعیانی و اعتقادات  مبانی

به تنھایی  ،معتقدند محبت آل بیت –ھا  آن ی اگر نگوییم ھمه –گویم که بیشترشان  می
از سوال و حساب روز قیامت ھا  آن ست و موجب فرارا  برای وارد شدن به بھشت کافی

 وجود ندارد. متعالاست، روزی که ھیچ راه فراری از آن جز بسوی الله 
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کنم تا به ھوش باشند، بخصوص آن دسته از شیعیانی که زندگی دنیا و  این را بیان می
ل داشته است و بحث و بررسی پیرامون درک و دریافت زینت آن، ایشان را به خود مشغو

آن ھم با مطالعه کتاب الله با میزان و معیار فطرت، عقل و علم را فراموش  ،حقیقت
 اند. کرده

قرآن را کنار  –خداوند آنان را ھدایت کند  –شیعی  ی گویم: جامعه بنده به تأکید می
و چنانچه آن را تالوت کنند، با توجه به  اند و خود نیز به این مساله اعتراف دارند نھاده

 مفاھیم دینی نادرستی که دارند، قرآن را آنگونه که شایسته است نخواھند فھمید.
توان  پس حجت و بیان این کتاب را از قرآن گرفتم، زیرا قرآن کریم نوری است که نمی

 گیرند. ش میھای پاک و پالوده، با آن آرام ھای سالم و قلب آن را خاموش کرد و فطرت
، ھفت آسمان را است ھمچنانکه الله تعالی ھمه چیز را حساب شده و دقیق خلق کرده

شود، انسان را در  طبق به طبق آفریده و در آفرینش الله رحمان ھیچ خللی دیده نمی
گونه نیز شریعت او  بھترین شکل آفرید و روح را آفرید و آن را در جسد آدمی دمید، ھمین

ست، تا اینکه در روز قیامت ھیچکس نتواند بر الله تعالی حجتی اقامه دقیق و متقن ا
باشد، نازل فرمود و آن را قانون  نماید، پس الله تعالی کتاب خود که ھمان کالمش می

ضعیف و فقیر که  ی معاد است برای این انسان توشهاساسی، ھدایت و نور قرار داد؛ قرآن 
 که ضعیف و فقیر و تنھاست ھد کرد درحالی زنده خواخداوند او را چه بخواھد چه نخواھد، 

ھد بود که و بازگشت این انسان به دو راه خوا امتحان کتاب الله را دریافت کند ی تا نتیجه
 یا به بھشت و یا به آتش.  راه سومی در کار نیست

حق و حقیقت است، قبل  در جستجویالزم و ضروری است ھر پژوھشگر منصفی که 
 :نظر بگیرداین کتاب، موارد ذیل را در  ی از مطالعه

خالصانه دعا نماید  این است که یکی از مصادیق آن اول: کمک خواستن از الله تعالی؛
خداوند متعال او را بر حق و صواب و پیروی از آنچه خداوند متعال دوست دارد و مورد 

 رضای اوست، توفیق دھد.
 ج ود و سالم بر پیامبرش محمد مصطفیدعای خود را با حمد و ثنای الله تعالی و در

اسباب و عوامل ترین  د و این از مھمو به ھمین ترتیب آن را به پایان رسانَ  شروع کرده
بصیرت و قبول حق و حقیقت به  ھای قبولی دعا، الھاِم  و از نشانه باشد اجابت دعا می

 دیق آن است.در تص روی گردانی و تکبر ورزیدننیکویی و اجتناب و دوری از اعراض و 
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دار باش و تمامی جوانب موضوع را  دوم: ای شخص منصف، ھمانند یک وکیل امانت
بررسی کن و در صدور حکم عجله نکن؛ این کتاب را بطور کامل از اول تا آخر و با ھمین 

 ی ترتیب مطالعه کن و ھیچ بابی از ابواب این کتاب را باقی نگذار و نباشد که بدون مطالعه
 اب بعدی را مطالعه نمایی.باب قبلی، ب

کسی که بدنبال و  و پذیرش حق و تصدیق آن آسان شود گویم تا  فھم و درک این را می
 تر است. ، زیرا حق برای پیروی شایستهد، نباید از راه حق بترساست حق و حقیقت

آن ھم با سھولت تمام  ،قابل مشاھده در این کتاب، تالش برای رسیدن به حق ی نکته
کند تقدیر و  منصفی که حق را قبول می ی و بدون تکلف و پیچ و تاب است. من از ھر شیعه

گذارم، با اینکه دست کشیدن از چنین باورھایی از سوی  و به او احترام می کنم میتشکر 
بسیار بسیار سخت  است، کسی که از کودکی چنین افکاری در ذھن و قلب او رسوخ کرده

 است.
ھمچنین امیدوارم که از دانستن و یقین به حق در باطن و انکار آن در ظاھر باز آیند، 

ُهۡم َ� ﴿ فرماید: زیرا این کار نوعی انکار و ظلم به خویشتن است، الله تعالی می فَإِ�َّ
بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  ٰلِِم�َ ٱيَُ�ّذِ ِ ٱَ�ِٰت � ل�َّ ھا تو را تکذیب  آن« ]٣٣[األنعام:  ﴾٣٣َ�َۡحُدونَ  �َّ

 .»نمایند بلکه ستمگران آیات خدا را انکار می ،کنند نمی
کسی که الله تعالی و رسولش را دوست دارد، حق را انکار نکرده و حال و وضع خود و 

، از جمله والدین و خانواده را دوست داردھا  آن آورد که کسانی را در روز قیامت به یاد می
حال آنکه سزاوارتر از آن ترسیدن از ترسد؛  میھا  آن ھای دنیا بر و فرزندانش که از تنگی

ماند، روز ھراس بزرگ،  گونه خویشاوندی و نسبتی در میان آنان نمی که ھیچ روزی است
شوند؛ روزی که  از ترس آن و انتظار طوالنی و وقایع عظیم آن، پیر می کودکانروزی که 

 لیت کسی که خداوند مسؤولیت افرادوآمدنی است و ھیچ تردیدی در آن نیست و مسؤ

َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم ﴿ فرماید: را نیز بر دوش او گذاشته، بیشتر است؛ الله تعالی می یدیگر
 �ۡ ونَ  ٢٤ولُونَ  ُٔ مَّ و « ]٢٦-٢٤[الصافات:  ﴾٢٦ُمۡستَۡسلُِمونَ  ۡ�َۡومَ ٱبَۡل ُهُم  ٢٥َما لَُ�ۡم َ� َ�نَاَ�ُ

رسانید؟  که به ھمدیگر یاری نمی است وجو شوند شما را چه شده آنان را نگاه دارید که باید پرس
 .»اند بلکه آنان امروز تسلیم
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از  یھا کلماتی است از قلبم به قلب تمامی شیعیان، در ھر سرزمینی و زیر ھر بخش این
اند و به  که بیدار و ھوشیار و آزادهھا  آن آسمان که باشند، بخصوص خطاب به جوانان

شان در لجنزار  ھای گردند و برای تمامی کسانی که قدم راست و درست میدنبال راه 
غلبه کرده است و به دوران کھولت ھا  آن سردرگمی فرو رفته است و جھل و نادانی بر

 ھستند.ھا  آن شان مغلوب امر و دیدگاه اند و زنان و کودکان رسیده
 و نیرنگ و دگرگونی موازیناین کتاب، در آن فلسفه ممزوج و مقرون با کذب  ی خواننده

 دھد، ما پیرو اطل را حق جلوه نمیرا مشاھده نخواھد کرد، این کتاب حق را باطل و ب
تدلیس و  دروغدالیل نقلی و عقلی صریح و ھماھنگ با فطرت سالم ھستیم لذا نیازی به 

 راست و درست خود نصرت شده است. ،ات روشن، کافینداریم، زیرا دین الله تعالی با آی



 

 
 آیا گریه بر حسین از شعایر اسالم است؟

کنیم که به  زنیم، روایات بسیار زیادی مشاھده می ھای شیعه را ورق می وقتی کتاب
 کنند. تشویق می س گریه کردن بر مصیبت قتل حسین

بسیار نزد ایشان  ،شیعی ی حسین در جامعهبینیم که شعائر مخصوص به  رو می از این
در آن به   إ است؛ از جمله: روز عاشورا، روزی که حسین بن علی و پر رنگ بزرگ

 آن روز، روز عزا  و مصیبت و اندوه است. کهشھادت رسید 
زنند  میو بخاطر او بر سر و صورت  کنند میشیعی بسیار از حسین یاد  ی اما چرا جامعه

گریند و ھمچون شیعه بر سر و روی خود  اما اھل سنت بر حسین نمی کنند، و گریه می
 زنند، علی رغم اینکه اھل سنت نیز حسین را دوست دارند؟! نمی

در پاسخ گفتند: ھا  آن ھا نفر از جوانان شیعه پرسیدم و بسیاری از من این سؤال را از ده
گفتند: شما  برخی در پاسخم؛ که ما او را دوست داریچنان شما او را صادقانه دوست ندارید؛

بر او گریست!!!  ج که رسول الله گریید درحالی اصال حسین را دوست ندارید، زیرا بر او نمی
کمی ھم در پاسخ گفتند: ما منکر محبت شما نسبت به حسین نیستیم، اما شما  ی عده

رو شما در محبت خود  د، از اینداری میمحبت ابوبکر و عمر و عثمان را بر محبت او مقدم 
 کنید!! و انصاف را رعایت نمی کنید میظالمانه رفتار 

گویم:  کنند ما حسین را دوست نداریم، می من در پاسخ به اغلب این افراد که گمان می
خواھیم و باید دانست که برای اثبات چیزی، نیاز به  ما استدالل به مجرد ظن و گمان نمی

ھای خود، دالیلی  تقاضا نمودم برای اثبات ظن و گمانھا  آن ھا تن از دلیل است؛ من از ده
و لو یک روایت یا یک نص که در ذم و نکوھش  ادر و منابع اھل سنت بیان نماینداز مص

 نتوانستند.ھا  آن حسین آمده باشد، اما ھیچیک از
اھل سنت ھای  احادیث صحیحی در کتابھا  آن بلکه بر خالف آنچه تصور داشتند برای

و خنکی  ج و اینکه ایشان دو گل خوشبوی رسول الله در ستایش حسنین ثابت گشت
اند  اند و از جمله افرادی ھستند که به بھشت بشارت داده شده چشمان ایشان معرفی شده

 وارد شده است.ھا  آن و مناقب واالی دیگری که در مورد
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دیث اطالع دارند و این احادیث تمامی علما و مردم عادی و عوام اھل سنت از این احا
شکی  ھا، آن مشھور است و از جمله دالیل ثابت و واضحی است که بر اساسھا  آن در میان

و این محبت از آن جھت  جماعت نسبت به حسنین وجود ندارد در محبت اھل سنت و
ھا  آن است که الله و رسولش آن دو را دوست دارند و نیز بخاطر تقوا، صالح و نیز نزدیکی

 باشد. می ج با رسول الله
باشد  می س ، روایت یعلی بن ُمرةس یکی از احادیث اھل سنت در باب فضایل حسین

َحبَّ «فرمودند:  ج گوید: رسول الله که می
َ
ُ َمْن أ َحبَّ ا�َّ

َ
، أ نَا ِمْن ُحَسْ�ٍ

َ
ُحَسْ�ٌ ِم�ِّ َوأ

ْسبَاِط 
َ ْ
از من و من از حسینم، خداوند دوست دارد حسین : «١»ُحَسيْنًا، ُحَسْ�ٌ ِسبٌْط ِمْن األ

 ».باشد ھا در خیر  نیکی می امت از کسی که حسین را دوست دارد. حسین، امتی
 گرید!؟ گرید آنگونه که شیعه می اھل سنت بر حسین نمی ی اما چرا جامعه
گویم: زیرا شریعت اھل سنت آنان را به گریستن بر حسین فرمان نداده  در پاسخ می

 است.
ھای حدیثی خود روایاتی مبنی بر فضل  انچه علما و مشایخ اھل سنت در کتابچن 

یافتند، ھمانگونه که شیعه چنین روایاتی  گریه کردن بر حسین و نیز تشویق بر این امر می
 گریاندند. گریستند و اطرافیان خود را نیز می دارد، بر منبرھای مساجد، بر حسین می
: در مسند امام احمد و مسند بزار و ابویعلی از ممکن است یکی از شیعیان بگوید

رفتم و ایشان را در حالی دیدم که  ج که گفت: روزی نزد پیامبر روایت شده س علی
اشک از چشمانش جاری بود. به ایشان گفتم: ای پیامبر خدا، کسی شما را عصبانی کرده 

من بود و به من  یل نزدیلحظاتی پیش جبر«تان اشکبار است؟ فرمود:  است؟ چرا چشمان
رسد؛ وی به من گفت: دوست داری بوی تربت او را  گفت: حسین در شط فرات به قتل می

و مشتی از آن خاک را به من داد  گفتم: بله، پس دستش را دراز کرد ؟به مشام تو برسانم
 . ٢»خود را کنترل کنمھای  توانم اشک و من از آن لحظه نمی

» معجم طبرانی«حدیث را ضعیف دانسته است و در این » مجمع الزوائد«ھیثمی در 
گوید: اسناد آن ضعیف  د آن میاسناد آن به شدت ضعیف است و شیخ األرناؤوط در مور

                                           
 ١٧١١١؛ مسند احمد، شماره: ٣٧٧٥به روایت ترمذي، شماره:  -١
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ی  و در مسند ابویعلی آمده است: اسناد آن متصل و رجال آن از ثقات ھستنند. عده ؛است
 اند. دیگری نیز اسناد آن را حسن دانسته

ھمانند این روایت به لفظ دیگری در صحیح ابن حبان و تاریخ دمشق ابن عساکر و 
 آمده است. دیگر منابع

بر حسین گریسته است، اما  ج بر فرض که بگوییم این حدیث صحیح است و پیامبر
که به ایشان خبر داده شد بعد از او، امتش  است باید دانست که این گریه زمانی بوده

رسانند و این حالت مربوط به ھمان زمان و وقت بوده است و گریه  میحسین را به قتل 
کردن در ھنگام شنیدن مصیبت ایرادی ندارد و امری فطری بوده و مذموم نیست؛ 

بخاطر مرگ خدیجه و ابوطالب و جعفر و حمزه و نیز فرزندش ابراھیم،  ج چنانکه پیامبر
 و گریست. داندوھگین ش

و او را در حال  نزد فرزندش ابراھیم رفت ج ل اللهروایت است که رسو س از انس
اشک بار شد. عبدالرحمن بن  ج جان دادن دید، (از دیدن این حالت) چشمان رسول الله

کنی؟)  عوف به ایشان گفت: شما نیز ای رسول خدا (یعنی شما ھم بر مصیبت گریه می
نکه اشک و ھمچنا »شفقت و مھربانی است ی ای ابن عوف، این گریه نشانه«پیامبر فرمود: 

شود ولی ما سخنی که  ریزند و دل اندوھگین می اشک می ھا چشم«ریخت، فرمود:  می
و ای ابراھیم، ما بخاطر جدایی  خداوند شود به زبان نخواھیم آوردموجب عدم خشنودی 

 .١»تو غمگین ھستیم
[که طبعا پاسخ گریست!!؟  میھا  آن اما سوال اینجاست که آیا پیامبر پیوسته و مستمر بر

و نیز جایز نیست در نتیجه تکرار و استمرار گریه بر حسین جایز نیست  باشد] منفی می
 گریه و عزای مداوم برای او سنتی تلقی شود که از آن پیروی گردد.

ی  ترین شخص به گریه ، شایستهباشدزیاد و مکرر، مقیاس و معیار محبت  ی اگر گریه
پس از آن باید است و  ج ، پیامبر این امت، خاتم پیامبران، محمد خلیل اللهمدت ما طوالنی

سراسر زندگی ما  به این ترتیببیت و بر بسیاری از صحابه نیز بگرییم و  اھل یکبه  یکبر 
 . اما آیا الله تعالی ما را برای گریه کردن آفریده است ...!!؟خواھد بودگریه 

                                           
 . «١٣٠٣بخاری، شماره:  -١
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که وی برترین امامان نزد ایشان است و  گرید، درحالی نمیراستی چرا شیعه بر علی 
 ناجوانمردانه و خائنانه کشته شده است؟!

و بر سر و  کنید میبلکه سزاوارتر این است که بگوییم: چرا بخاطر مرگ پیامبر گریه ن
ترین  که وفات پیامبر بزرگ کنید، درحالی چنانکه برای حسین چنین می زنید، صورت نمی

ھا با ھم در  اینتر از وفات حسین؛ آیا  که بر مسلمانان عارض شد، بسیار بزرگ ودهای ب فتنه
 .»است و من از حسین حسین از من«، چراکه پیامبر فرموده است: ارتباط نیست

و یا تظاھر به گریه  ندک میگریه  س جای تعجب است که چرا شیعه بخاطر قتل حسین
گرید که با او بودند و ھمراه او کشته شدند، افرادی چون  کند، اما بر کسانی نمی می

نیز از اھل بیت نیستند؛ ھا  این و عمر بن علی؛ آیا ب برادرش ابوبکر و فرزندش ابوبکر
 ؛اند ار کردهبدان اقرھا  آن و علمای اند موارد را ذکر نموده  ھای شیعه تمام این با اینکه کتاب

که شیعه رغبتی به پخش آن و ذکر آن در میان عوام خود  دارندھایی  نامھا  آن یا شاید
 ندارد، تا به این ترتیب حقیقت محبت میان اھل بیت و صحابه برمال نشود.

زنی و شکافتن سر با تبر و  گوییم: اندوه و گریه چیزی است و نوحه و قمه ھمچنین می
 –و لو به دروغ  –و پوشیدن لباس سیاه چیزی دیگر؛ شیعه با زنجیر بر سر و صورت زدن 

ایشان بر سر و روایت کنند که  توانند حدیثی از پیامبر و یا امامان خود مبنی بر این نمی
 اند. موارد فرمان داده  زدند و یا به این و یا قمه میدند ز میصورت 

نکه به دست شیعیان خود قبل از ایکه حسین  است بلکه در مصادر خودشان آمده

يا أختاه! إين أقسمت عليك فأبري قسمي، إذا «گفت:  ب در وصیتش به زینبکشته شود 

ای : «»أنا قتلت فال تشقي َعَليَّ جيبا، وال تخمشي َعَليَّ وجها، وال تدعي َعَليَّ بالويل والثبور
کشته شدم گریبان ون خواھر جان؛ من تو را سوگند دادم و تو به سوگند من وفادار باش؛ چ

 .١»سر نده و فریاد نابودی سرنکشو چھره مخراش و در مرگ من واویال  دهبر من چاک م

لَيَْس ِمنَّا َمْن لََطَم اخلُُدوَد، وََشقَّ «وارد شده که فرمودند:  ج در حدیثی صحیح از پیامبر
از ما نیست آنکه (در ھنگام مصیبت) بر سر و صورت : «٢»اجلُيُوَب، وََداَع بَِدْعَوى اجلَاِهِليَّةِ 

                                           
) ٥/٢٠٩» (الندوة«تخریج کرده و محمد فضل الله در  ٥٠، صفحه: »الملهوف«این روایت را ابن طاووی در  -١

 آورده است.

 .١٢٩٤بخاری، شماره:  -٢
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مورد در  ج رسول اللهبا اینکه  چرا؛ »زند و گریبان پاره کند و سخن جاھلی سر دھد
چنین رفتاری اما شیعه » از ما نیست«گوید:  می ،باشند کسانی که چنین رفتاری داشته

 ؟!دارد
ل یده علی فخذه عند المصیبة ضرب الرج«گوید:  روایت است که می ÷ از ابوعبدالله

اینکه مردی در ھنگام مصیبت با دست خود بر پاھایش بزند، موجب : «١»إحباط ألجره
 ».تباھی اجر و پاداش اوست

 آیا امکان دارد شخصی عاقل برای کسی که بیش از سیزده قرن پیش از دنیا رفته
و بر سر و صورت زند؟!! چگونه چنین رفتاری خواھد داشت حال آنکه  اید، عزاداری نماست

و کرامتی که الله تعالی بر او ارزانی   آن فرد شھید شده است؟! و ھم اکنون بخاطر نعمت
متعال او را در دنیا و آخرت سید و سروری از  ، شادمان است؟! و خداونداست داشته

 ن است.رستگارا ی و از زمره است سادات قرار داده
ھای شیعه پیرامون فضیلت گریه بر حسین وارد شده  ھا روایت مشھور در کتاب اما ده

شود بر جھنم  است، از جمله: اگر یک قطره از قطرات اشکی که برای حسین ریخته می
ترین  و اینکه چشمان گریان بر حسین، محبوب ؛کند رود آید، آتش آن را خاموش میف

و پیوندی است با رسول  باشد میمنبع فیض از جانب الله ھا نزد پروردگار است و  چشم
شود و  ؛ و اینکه گریه بر حسین موجب آمرزش تمامی گناھان صغیره و کبیره میج الله

و  ت ابوعبدالله ثواب بس بزرگی داردو گریه بر مصیب است ترک آن، ظلم و جفا بر حسین
و ؛ اند ریا بر این مصیبت گریستهفرشتگان و پیامبران، زمین و آسمان، حیوانات، صحرا و د

. اما این روایات نزد اھل سنت مردود و غیر اند فضایل دیگری که در این زمینه ذکر نموده
ھای اھل سنت  قابل قبول است، ھمانگونه که شیعه نیز به روایات بسیاری در کتاب

 اعتراف ندارند.
رت مکرر و پیوسته جعلی بودن آن دسته از روایات شیعه که بر گریه بر حسین بصو

معلوم و آشکار است؛ زیرا متون این روایات آن قدر غلو و افراط دارد که  ،کنند تشویق می
تر از ھمه اینکه این روایات قبل از ھر چیزی با قرآن مخالفت دارند،  معقول نیست!!! مھم

ِ ﴿ زیرا الله تعالی در کتاب محکم خود آورده است: ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ل�َّ َ�َٰبۡتُهم  �َّ
َ
ٓ أ إَِذا

ِ ��َّآ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا ِ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٦مُّ
ُ
ۖ َوأ ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ُ
أ

                                           
 .٢/٩١٤؛ وسائل الشیعة: ٣/٢٢٤روع الکافي، باب الصبر والجذع واالسترجاع: ف -١
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 صیبتی بهو مژده بده صابران را آن کسانی که چون م« ]١٥٧-١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٧لُۡمۡهَتُدونَ ٱُهُم 
گردیم آنان درود و رحمت خدا شامل  برسد گویند: ما از آن خدا ھستیم و به سوی او باز میھا  آن

 .»اند ھدایت شوندگان شان است و ایشان حال
سرایی برای  حهاز نو ،جھت اھل سنت به پیروی از دستور الله متعال و رسولش  از این

کنند،  و بر آن مصیبت صبر می کنند میھرگونه مصیبتی ھر اندازه ھم بزرگ باشد، اجتناب 
 اند. زیرا الله و رسولش صابران را ستایش نموده

عالمه ابن کثیر در پاسخ به روایات شیعه مبنی بر فضیلت گریه بر حسین، در تقسیر 

َمآءُ ٱَ�َما بََ�ۡت َعلَۡيِهُم ﴿ این آیه: �ُض ٱوَ  لسَّ
َ
ْ ُمنَظرِ�نَ  ۡ� نه « ]٢٩[الدخان:  ﴾٢٩َوَما َ�نُوا

ھمچنین در مورد «گوید:  می »آسمان بر آنان گریست و نه زمین و نه به ایشان مھلتی داده شد
داشتی مگر اینکه زیر آن خون  اند که در آن روز ھیچ سنگی را بر نمی قتل حسین آورده

 بارید!!. تازه بود و در آن روز خورشید گرفت و آسمان قرمز شد و سنگ می
ھا و  باید تأمل نمود و ظاھرا تمامی این موارد از جمله دروغھا  این در مورد ھریک از

را بزرگ جلوه دھند؛  شھادت حسین ی ھا واقعه ھای شیعه است تا با این دروغ حماقت
وقایای ساخته و ھا و  البته شکی در بزرگ بودن آن نیست، اما ھیچیک از این دروغ

تر از قتل  ای بزرگ ایشان رخ نداده است؛ این درحالی است که واقعه تخیالت ی پرداخته
ین امور اتفاق نیفتاد و آن واقعه قتل علی بن ابی حسین قبال روی داد، اما ھیچیک از ا

 طالب بود، شخصیتی که به اجماع امت برتر از حسین بود.
سید و سرور بشر در دنیا و آخرت است که در روز وفات ایشان  ج این رسول خدا 

وفات یافت و  ج ھیچیک از این وقایع رخ نداد و چون روزی که ابراھیم فرزند پیامبر
ھا  آن با ج خورشید گرفت، مردم گفتند: خورشید بخاطر مرگ ابراھیم گرفته است؛ پیامبر

و برای ایشان بیان نمود که  به ایراد سخنرانی پرداختنماز کسوف خواند و پس از نماز 
 ١گیرند. خورشید و ماه برای مرگ و یا زندگی ھیچکس نمی

روی و در  گاھا با رعایت میانهھا  آن خی ازپس اھل سنت حسین را دوست دارند و بر
گریند، خصوصا وقتی حادثه غم انگیزی را که خداوند  خفا و نه بخاطر ریا و شھرت بر او می

 آورند. برای او مقدر نمود، به یاد می

                                           
 .٤/١٧٩تفسیر ابن کثیر:  -١
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ھمچنین بسیاری از اھل سنت ھنگام یادآوری و مطالعه برخی حوادث دردناک در 
د؛ شو شان جاری می ین، اشک از چشمانتوسط مشرک ج لهرابطه با اذیت و آزار رسول ال

که ایشان در کنار کعبه در  درحالی ج ھا بر پشت رسول الله : گذاشتن کثافتحوادثی چون
قتل  ی احد؛ توطئه ی سجده بود؛ شکسته شدن دندان مبارک توسط مشرکین در غزوه

ترین سرزمین نزد او، تکذیب ایشان و متھم نمودن  ایشان؛ بیرون راندن ایشان از محبوب
آورد که رسولی را  لوب کسانی را به درد میایشان به سحر و ساحری و دیگر وقایعی که ق

 که الله متعال او را به عنوان رحمتی برای جھانیان، رؤوف و مھربان فرستاده دوست دارند
 باشد. اخالق بزرگ میو صاحب  است

گریند و  بر ایشان نمی ج اینکه شیعه ھنگام یادآوری وفات رسول الله ی آیا با مشاھده
ھا  آن توانیم بگوییم زنند، اما برای حسین چنین رفتاری دارند، می بر سر و صورت خود نمی

دلیل ن ترتیب تنھا به این ی. به ھمطبعا پاسخ منفی استرا دوست ندارند؟  ج رسول الله
توان  زنند، نمی گریند و بر سر و صورت نمی که اھل سنت ھمانند شیعه برای حسین نمی

 ]را به دوست نداشتن حسین متھم نمود. ھا و آنحسین نامید!! [ دشمناھل سنت را 
مصیبت حسین، دست  ی شیعی در نتیجه ی ما شاھد آن ھستیم که بخش اعظم جامعه

است؛  بدان مکلف نکردهرا ھا  آن و خداوند اند کردهخود آن را ایجاد اند که  به رھبانیتی زده
خود را با  یر بر پشت خود زده و خود، خونزنند، با زنج چنانکه بر سر و صورت خود می

و ھر  ؛و این درحالی است که الله تعالی از این اعمال راضی نیست ریزند چاقو و شمشیر می
ه باشد، بدون شک باطل و مردود را به دنبال نداشتکه رضایت الله تعالی عمل یا قولی 

 است.
ھا و کارھایی که بسیاری از شیعیان بخصوص در عاشورا و اربعین حسینی  این بدعت

با تعجب زیاد قمه به دستان ھا  آن جھانیان کرده است؛ ی را مضحکهھا  آن دھند، انجام می
ھای تبلیغاتی  ریزند و سازمان میبینند که خود به دست خود خون خود را  شیعه را می

و با پخش و نشر این  برداری کرده ای بھره خردانهتارھای ناغربی و یھودی کافر از چنین رف
یا: دین پیامبر  ؛نویسند: این است دین محمد نتی میھای اینتر ، بر روی سایتھا صحنه

ین حنیف بھره از این تصاویر برای زشت جلوه دادن دھا  آن عرب را مشاھده نمایید!!!
کشند که  خود و نیز در اذھان مردم اینگونه به تصویر می کودکانجویند!! و در اذھان  می

دھد و این کار یک عبادت اسالمی است و  اسالم به ریختن خون پیروانش فرمان می
خواھند به دنیا القا کنند که  با چنین تبلیغاتی میھا  آن شود؛ موجب نزدیکی به الله می
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ریزند، از ریختن خون دیگران ابایی ندارند، حسبنا  ن افرادی خون خود را میوقتی چنی
 الله ونعم الوکیل.

شیعی این است که ھم اکنون حسین کجاست؟ وی  ی سوال من از عاقالن جامعه
را که خداوند متعال او  کرامات شھداو از  است شھید شده و مورد تکریم قرار گرفته

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ فرماید: ، زیرا الله تعالی میه، شادمان استبرخوردار نمود َّ�  �ِ ْ قُتِلُوا
ِ ٱَسبِيِل  ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  �َّ

َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
ٓ َءاتَٮُٰهُم  ١٦٩أ ُ ٱفَرِِحَ� بَِما  ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ

 ِ وَن ب ِينَ ٱَو�َۡسَتۡبِ�ُ �َّ َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  �َّ
َ
ْ بِِهم ّمِۡن َخۡلفِِهۡم �  ١٧٠لَۡم يَۡلَحُقوا

وَن بِنِۡعَمةٖ ّمَِن  ِ ٱ۞�َۡستَبِۡ�ُ نَّ  �َّ
َ
َ ٱَوفَۡضٖل َوأ ۡجَر  �َّ

َ
 ]١٧١-١٦٩[آل عمران:  ﴾١٧١لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَ� يُِضيُع أ

پروردگارشان  نزداند (و)  اند مرده نپندارید، بلکه آنان زنده و کسانی را که در راه خدا کشته شده«
اند و به کسانی  داده است شادمانھا  آن شوند آنان از فضل و کرمی که خداوند به روزی داده می

نیست و ھا  آن دھند که ترسی بر مژده می ،اند نپیوستهھا  آن آیند و ھنوز به که بعد از آنان می
شوند و یکدیگر را به نعمت و فضل خدا و اینکه خداوند پاداش مؤمنان را ضایع  اندوھگین نمی

 .»دھند کند، مژده می نمی
 سراید:  شاعر چه زیبا می

 ال تبكــــــــه فــــــــاليوم بــــــــدء حياتــــــــه
 

ـــــــه  ـــــــوم ممات ـــــــيش ي ـــــــهيد يع  إن الش
 

میرد  میشھید بر او گریه نکن، زیرا امروز اولین روز زندگانی اوست، ھمانا روزی که 
 کند. و زندگی می شود میتازه متولد 

زنی که ھم  چگونه برای کسی اندوھگینی و بر سر و روی خود میپس ای شیعه؛ 
، شادمان است و بشارت اکنون از کرامات شھدا که خداوند متعال بر او ارزانی داشته

 باالترین درجات بھشت را دارد؟!
 و با خود صادق باشی... نیخواھم فقط اندکی فکر ک از تو می
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تو را دوست بدارند، حسین نیز تو را دوست  ج و رسولش أل اگر الله
 .خواهد داشت

شک نکن که محبوب حسین نیز  ،اگر الله متعال و رسولش تو را دوست داشته باشند
ھستی و حسین ھم تو را دوست دارد، اما اگر محبوب آنان نباشی، محبوب حسین نیز 

 نخواھی بود.
و نارضایتی حسین تنھا بخاطر الله تعالی بوده  دشمنیدانی که محبت و نیز  خود می

ه الله نکاست، در نتیجه مھم این است که برای جلب رضایت الله تعالی بکوشیم، تا ای
و ھمراه با  گردیم میو زمانی که به این ھدف برسیم، رستگار  ؛متعال ما را دوست بدارد

 حسین و رستگاران خواھیم بود.
باشد؛  می ج رسیدن به محبت الله تعالی، پیروی از دستورات رسول الله ی تنھا وسیله

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ فرماید: دلیل آن کالم صریح خداوند متعال است که می  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ
ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  ُ ٱَو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ذُنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  �َّ بگو: اگر الله را « ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ

تان را ببخشد. و الله  دوست دارید، از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناھان
 .»ی مھربان است دهآمرزن

بسیار خوب و نیکویی است، زیرا موجب نزدیکی به الله تعالی و  امرمحبت حسین 
شویم که  یدچار غلوکنیم که  به حدی مبالغه نمیشود، اما در محبت او  رسولش می

آیا کسانی که بخاطر حسین بر سر و روی خود  به دنبال دارد؛نارضایتی پروردگارمان را 
با این کار مرتکب امری شوند که نارضایتی ترسند  ریزند، نمی شان را می و خون نندز می

شان بر ایشان خشم گیرد؛ پروردگاری  خداوند متعال را به دنبال دارد و به این ترتیب خالق
 که در اصل باید بیش از تمام مخلوقات رضایت و محبت او را جلب نماید.

ه تعالی در قلبش جای گرفته بود که خداوند چنان محبت الل ÷ ابراھیم ابواالنبیاء
محبت است؛  ی متعال او را به عنوان خلیل خود برگزید؛ مقام خلیلیت که باالترین درجه

َذَ ٱوَ ﴿ فرماید: الله تعالی می ُ ٱ �َّ خداوند ابراھیم را خلیل « ]١٢٥[النساء:  ﴾١٢٥إِبَۡ�ٰهِيَم َخلِيٗ�  �َّ
 .»خود گرفت

اما چرا خداوند متعال پیامبر و خلیل خود ابراھیم را به ذبح فرزندش اسماعیل دستور 
که خداوند متعال پس از مدت زمانی طوالنی و باال  زمانیگویند:  داد؟ برخی از مفسرین می
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رفتن سن و سال ابراھیم، اسماعیل را به او عطا کرد، اسماعیل در قلب پدرش جایگاه 
ص داد و آن محبتی فطری بود که در آن غلو و افراط نیست؛ پس ای به خود اختصا ویژه

الله تعالی اینگونه خواست قلب ابراھیم را مورد امتحان قرار دھد که در نتیجه او و 
 فرزندش ھر دو با کمال صداقت و ایمان از این امتحان سربلند بیرون آمدند.

مردی کھنسال بود و وقتی ابراھیم فرمان یافت که اسماعیل را قربانی کند، پیر
ھمسری نازا داشت و اسماعیل جوانی مطیع الله تعالی و فرمانبر والدینش بود، بلکه نبی و 

تا  عزمش را برای ذبح فرزندش جزم کردھا، ابراھیم  این ی رسول بود؛ علی رغم ھمه
فرمان الله تعالی را اطاعت کرده باشد؛ پس او را بر زمین خواباند و تالش کرد که او را ذبح 

ۡسلََما َوتَلَّهُ ﴿ نماید:
َ
آ أ ھنگامی که (پدر و پسر) ھردو گردن « ]١٠٣[الصافات:  ﴾١٠٣لِلَۡجبِ�ِ  ۥفَلَمَّ

شروع به بریدن سر  . یعنی»نھادند و (ابراھیم) فرزندش را به طرف روی، بر زمین خواباند
الله تعالی نبرید، خداوندی که  ی چاقو به ارادهاما دلش اسماعیل کرد،  ی فرزندش و میوه

ْ ٱإِنَّ َ�َٰذا لَُهَو ﴿ فرماید: می  ]١٠٧-١٠٦[الصافات:  ﴾١٠٧َوفََديَۡ�ُٰه بِِذبٍۡح َعِظي�ٖ  ١٠٦لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ُٰٓؤا
 .»بزرگ و ارزشمندی را بالگردان او گرداندیمبی گمان این آزمونی آشکار است و ما قربانی «

تبدیل به سنتی گشت که مسلمانان ھر ساله در  ÷ این داستان پدر پیامبران ابراھیم
کنند و این عمل عبادتی خالص برای  عید قربان به تأسی از ایشان حیوانی را قربانی می

کند، از جمله اینکه  یخداوند متعال است؛ این داستان مسائل بسیاری را برای ما تداعی م
خواھیم قربانی خود را سر ِبُبریم، در محبت ابراھیم نسبت به پروردگارش خود را  وقتی می

و را بیش از ھرچیز و کسی دوست گوییم: یا الله، ت کنیم، گویا می به اخالق او می آراسته
. داریمداریم و محبت ما نسبت به تو باالتر از ھر محبتی است که نسبت به کسی جز تو 

مان و تمامی  مان، فرزندان خودمان، پدر و مادر محبتی بیش از محبت و دوست داشتن
مخلوقاتت؛ ما جان خود و جان تمامی آنانی را که دوست داریم، فدای محبت و رضایت تو 

 کنیم. می
ھای  مھم است که محبت انسان یا چیز دیگری در دل بسیارله أای شیعیان این مس

که تنھا الیق پروردگار است و به حدی  نمودهو مکانی را اشغال  است شما جای گرفته
این ، دکنی ان را فدای او میت  و جان دکنی ، او را یاد میپروردگارمانرسد که بیش از  می

 د؛ای دگار و رازق و خالق خود نکردهکه حتی یک قطره خون ھم فدای پرور است  درحالی
 ریزند. بخاطر حسین خون خود را می – کندرا ھدایت  ھا آن خداوند –جاھالن شیعه  چنانکه
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کند که برخی از مردم الله را  خداوند متعال در یکی از آیات قرآن برای ما بیان می
خشم و غضب خداوند متعال متوجه این ؛ باشند اما شریکانی برای او قائل میدوست دارند، 

ی دوزخیانو ایشان را از جمله  کند میرا از رحمت خود دور ھا  آن و شود میافراد 
شان نسبت به الله تعالی از آن خارج نخواھند شد؛ دلیل آن  گرداند که به رغم محبت می

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ مِن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ این قول الله متعال است: نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ َّ� 

ِينَ ٱوَ  َشدُّ حُ  �َّ
َ
ْ أ ِۗ َءاَمُنوٓا َّ ا ّ�ِ  گیرند و ای از مردم ھستند که ھمتایانی برای خدا می و دسته« ﴾ّبٗ

تر دوست  مان دارند خداوند را بیشتر و سختو آنانکه ای دارند مانند خدا دوست می راھا  آن

ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُرِ�ِهُم ﴿ فرماید: تا آنجا که می »دارند. ۡعَ�ٰلَُهۡم َحَسَ�ٍٰت َعلَۡيِهۡمۖ َوَما ُهم  �َّ
َ
أ

ای  شان را به گونه این چنین خداوند کردارھای«: ]١٦٧-١٦٥[البقرة:  ﴾١٦٧�َّارِ ٱبَِ�ٰرِِجَ� ِمَن 
 . »دھد و آنان بیرون روندگاِن از آتش نیستند زا به ایشان نشان می حسرت

، زیرا میان به دنبال ندارد ایشان برایھیچ سودی با الله تعالی ھا  آن در نتیجه، محبت
 و ندمساوات برقرار نمودمحبت الله متعال و محبت با ھمتایانی که برای او قرار دادند، 

حال وضع کسی که قلب او بیش از الله تعالی به شخص دیگری  تفاوتی قائل نشدند.
 وابسته است، چطور خواھد بود؟!

با ھا  آن ه تعالی اینگونه اشخاص را (که محبتمحبت با الله بر ھر چیزی مقدم است؛ الل

ِ ﴿ چنین ستوده است: ،الله برتر از ھر چیزی است) ِ ٱ�َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ َولَۡو َ�نُٓوا

ْوَ�ٰٓ�َِك َكَتَب ِ� قُلُو�ِهُِم 
ُ
يَ�ٰنَ ٱأ يَّ  ۡ�ِ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َدُهمَو� بُِروٖح ّمِۡنُهۖ َوُ�ۡدِخلُُهۡم َج�َّ

نَۡ�ٰرُ ٱ
َ
ُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ رَِ�َ  ۡ� ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  �َّ

ُ
ِۚ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ أ َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  �َّ

َ
ِ ٱ� ُهُم  �َّ

آورند نخواھی  گروھی را که به خداوند و روز قیامت ایمان می« ]٢٢[المجادلة:  ﴾٢٢لُۡمۡفلُِحونَ ٱ
شان یا  پدرانمبرش مخالفت ورزیده است ھرچند او پی اللهکه با دوستی کنند با کسی که یافت 

 شان ایمان ھای اشند. اینانند که (خداوند) در دلشان ب شان یا خویشاوندان شان یا برادران فرزندان
آورد  یھایی درم و آنان را به باغ استاز سوی خود توان داده  یرا نگاشته است و آنان را به فیض

مانند. خداوند از آنان  در آنجا میرودبارھا روان است و جاودانه ھا  آن ھا و درختان) که از زیر (کاخ
 اللهھستند. ھان بدانید که حزب  اللهخشنود است و آنان (نیز) از او خشنودند. اینان حزب 

 .»رستگار است
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بر این اساس است که نزد الله و رسولش، ارزش و مقام بالل بن رباح بیش از ابولھب 
باشد که سیدی از سادات قریش بود؛ این دین بزرگ الله تعالی  می ج عموی رسول الله

 نگرد. ھا می دھد، بلکه تنھا به قلب است که نسب و اموال و جاه و مقام را مد نظر قرار نمی

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ ی از پیامبرمان ثابت است که وقتی آیه
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
شد، به میان نازل  ﴾ۡ�

ْغِ� « و ندا داد: مردم رفت
ُ
ْ�ُفَسُ�ْم، ال أ

َ
ْوََها ـ اْشرَتُوا أ

َ
ْو لَكَِمًة �

َ
يَا َمْعرَشَ قَُر�ٍْش ـ أ

ِ َشيْئًا، يَا َ�بَّاُس ْ�َن َ�بِْد  ْغِ� َ�نُْ�ْم ِمَن ا�َّ
ُ
ِ َشيْئًا، يَا بَِ� َ�بِْد َمنَاٍف ال أ َ�نُْ�ْم ِمَن ا�َّ

ِ شَ  ْغِ� َ�نَْك ِمَن ا�َّ
ُ
ِلِب ال أ ِ الُْمطَّ ْغِ� َ�نِْك ِمَن ا�َّ

ُ
ِ ال أ َة رَُسوِل ا�َّ يْئًا، َوَ�ا َصِفيَُّة َ�مَّ

ِ َشيْئًا ْغِ� َ�نِْك ِمَن ا�َّ
ُ
ٍد َسِليِ� َما ِشئِْت ِمْن َمايِل ال أ ای : «١»َشيْئًا، َوَ�ا فَاِطَمُة بِنَْت ُ�َمَّ

توانم شما را  دھید. زیرا من نمیـ خود را از عذاب الھی نجات  قریش، ـ یا خطابی مانند این
توانم نزد خدا برای شما کاری  از عذاب خدا نجات دھم. ای فرزندان عبد مناف! من نمی

توانم نزد خدا برای تو کاری انجام دھم. ای  بکنم. ای عباس بن عبدالمطلب، من نمی
اطمه توانم نزد خدا برای تو کاری انجام دھم و ای ف ی رسول خدا، من نمی صفیه عمه

توانم نزد خدا برای تو  خواھی طلب کن. ولی من نمی دختر محمد، از مالم ھر چه می
 ».کاری انجام دھم

و عظمت اسالم  خداوند متعالو عدل و قسط  أل این و دیگر موارد، به عظمت الله
 داللت دارد.

تنھا بخاطر نسبش به این مقام و درجه نرسید، بلکه پس از فضل الله  ÷ حسین
او را به این  ج پاکی و صالح قلب او و پیروی وی از کتاب الله و سنت رسول اللهتعالی، 

 تواند جز این بگوید!! درجه رساند و ھیچکس نمی
داران  یکدیگر را دوست دارند، در کاروان دوست اوخداوند متعال کسانی را که بخاطر 

پروردگارشان دوست دارند یکدیگر را به سبب تقوا و اطاعت از ھا  آن دھد؛ زیرا خود قرار می
شان با یکدیگر الفت گرفته است؛ ھرچه تقوا و  ھا و ارواح و به ھمین خاطر نیز قلب

درستکاری انسان مؤمن بیشتر باشد، در میدان محشر، در روز قیامت، به پیامبران و 
دلیل این مطلب را قرآن کریم به وضوح بیان نموده  تر خواھد بود؛ صدیقین و شھدا نزدیک

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ فرماید: ت، آنجا که میاس ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ� َعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ

                                           
 .٢٠٦؛ مسلم، شماره: ٢٧٥٣بخاری، شماره:  -١



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ٢٠

يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا ل�َّ
ُ
ھرکس از « ]٦٩[النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ

به ایشان نعمت داده است  ونداو فرمان َبَرد، آنان با کسانی خواھند بود که خدا ی و فرستاده الله
 .»از پیامبران و صّدیقان و شھیدان و صالحان و ایشان نیکو رفیقانی ھستند

تردیدی نیست که حسین از جمله متبعین است نه از مبتدعین؛ آیا با این وجود، 
نماید؟ طبعا پاسخ منفی  وی حشر می ی مرهخداوند مبتدعین و فاسدین و مفسدین را در ز

 جایی ندارد.باشد. زیرا چنین معادالتی در میزان قسط و عدل الله تعالی  می
تقوای الھی تنھا راه دیدار دوستان در میدان محشر و در بھشت است، به اذن الله 

داند  میتعالی. منصفانه نیست که انسان پیوسته برای حسین بگرید، اما بر خود نگرید که ن
 بازگشت و جایگاه او در روز قیامت، روز ھراس بزرگ، کجا خواھد بود.

کند،  را وارد آتش می دوزخیانرا وارد بھشت و  بھشتیانآیا آن زمان که خداوند متعال 
و  کنند میحسین که در درجات عالی بھشت است، بر کسانی که تظاھر به محبت او 

در ارتکاب گناه و نافرمانی جری و  ندگریستند، اما کتاب الله تعالی را ترک کرد برایش می
 ، خواھد گریست؟بودند

را دوست ندارد؛ ھا  آن گرید، زیرا حسین خیر، حسین ھرگز بر چنین افرادی نمی
ھای الله تعالی شادمانند و  ھمچنین در بھشت گریه وجود ندارد، بلکه بھشتیان به نعمت

 نیست.ھا  آن ترس و اندوھی بر
و خود و  گردد ھایی واحسرتا بر کسی که در روز قیامت گرفتار چنین حسرت

که در دنیا گمان  و ھمراه با ھالک شوندگان ھالک شود، درحالی شونداش زیانمند  خانواده
 دھد. عملی درست و نیکو انجام می کرده می

بخاطر تعصب یا حمایت از مفاھیم ھا را  نآ تا نبودحقایقی دربردارنده آیا آنچه گذشت، 
 انکار و یا فراموش نکنیم؟ برند، نادرستی که فرزندان از پدران خود به ارث می

 ی مستحب نزد الله تعالی  گریه

امری پسندیده و در دین مستحب است و  ی گریه کردن از ترس الله تعالی ھمان گریه
 فروتنان را مورد ستایش قرار دادهباشد؛ نصوص واضح و روشن قرآن کریم  مطلوب می

شان وابسته است؛ الله  به خالق و رازقھا  آن ھای و این صفت صادقین است که قلب است

وَن لِۡ�َۡذقَاِن َ�ۡبُكوَن َوَ�زِ�ُدُهۡم ُخُشوٗ�۩﴿ فرماید: تعالی می و بر « ]١٠٩[اإلسراء:  ﴾١٠٩َو�َِخرُّ
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فَِمۡن َ�َٰذا ﴿ فرماید: و اینکه می .»افزاید و بر تواضع آنان می گریند افتند و می ھا فرو می چھره
َ
أ

نُتۡم َ�ِٰمُدونَ  ٦٠َوتَۡضَحُكوَن َوَ� َ�ۡبُكونَ  ٥٩َ�ۡعَجُبونَ  ۡ�َِديِث ٱ
َ
از  یاآ« ]٦١-٥٩[النجم:  ﴾٦١َوأ

 کنید؟! و پیوسته در غفلت خندید، اما به حال خود گریه نمی و می کنید این گفتار قرآن تعجب می
پس بر اساس مدلول آیه، گریه کردن برای الله تعالی و ترس از  .»برید؟ و ھوسرانی به سر می

 او در اولویت قرار دارد نه خندیدن.

نُتۡم َ�ِٰمُدونَ ﴿جمھور مفسرین در مورد این بخش از آیه: 
َ
گویند: یعنی از  می ﴾٦١َوأ

ی صریح، در  گردانید. این آیه آنچه در آن پند و عبرت است غافلید و از آیات الھی روی می
آیات الله تعالی را بر  ج مورد کفار قریش نازل شد، آن ھنگام که پیامبر رحمت و ھدایت

اض و اعر ،خنده ،آنان خواند تا راه مستقیم را در پیش گیرند، اما پاسخ آنان استھزاء
درواقع این  که را مورد عتاب و سرزنش قرار دادھا  آن نتیجه الله تعالیگردانی بود، در روی

و از  یرندگ میکه راه ھمانان را پیش  شود عتاب و سرزنش ربانی شامل تمامی کسانی می
 گردانند. آیات الله تعالی در ھر زمان و مکانی روی می

ھایی را که برای الله تعالی خاشع و فروتن ھستند،  انسان ی تواند گریه ھیچکس نمی
که این  باشد، چرا نه، درحالیھا  آن انکار نماید، بلکه ھر مسلمانی آرزو دارد ھمانند

پاک، نرم و ھا  آن ھای نمایند، در نتیجه قلب ھای فروتن در کتاب الله تعالی تدبر می انسان
کنند،  ھای خود احساس می پروردگار را در قلب شیرینی ایمان بهھا  آن صیقل یافته است،
کنند؛ جای تعجب نیست، کتاب الله  آن را احساس نمیکمی از مردم  ی چیزی که جز عده

تر است که در ھنگام تالوتش خشوع و فروتنی صورت گیرد، زیرا این کالم،  تعالی شایسته
ست؛ پاک و منزه است ھا را مخاطب قرار داده ا انسان ی کالم الله تعالی است که ھمه

نَزۡ�َا َ�َٰذا ﴿: فرماید میخداوندی که 
َ
ۡ�َتهُ  ۡلُقۡرَءانَ ٱلَۡو أ

َ
ٰ َجبَٖل لََّر� ٗ� ّمِۡن  ۥَ�َ َتَصّدِ َ�ِٰشٗعا مُّ

ِۚ ٱَخۡشَيةِ  ۡمَ�ُٰل ٱَوتِۡلَك  �َّ
َ
ُرونَ  ۡ� اگر این قرآن را « ]٢١[الحشر:  ﴾٢١نَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ

و این  دیدی و از ھم پاشیده میمتواضع و فروتن کردیم ھمانا آن را از ترس خدا  بر کوھی نازل می
 .»داریم تا که ایشان بیندیشند ھا را برای مردمان بیان می مثال

خاشع و فروتن خواھیم گشت و به اذن الله تعالی  ان،، گریبیندیشیماگر تنھا در این آیه 
 گردد. ان مملو از ایمان راست و خالص میم ھای قلب
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ای که چرا ھنگام تالوت آیات  ای و از قلب خود تعجب کرده آیا تا بحال با خود اندیشیده
علت آن نیندیشدن و عدم گردد؟  و از چشمانت اشک جاری نمی گردی میالھی فروتن ن

  باشد. تدبر در قرآن و ترک نمودن آن می
الله  از ترسدر سنت نبوی نیز احادیث صحیح بسیاری در فضل و ثنای گریه کردن 

در مورد ھفت گروھی که در روز قیامت  ج رھنمود نبویتعالی وارد شده است، از جمله 

َ َخايِلًا «گیرند، یکی از این ھفت گروه:  قرار می خداوندعرش  ی زیر سایه َورَُجٌل َذَكَر ا�َّ
و اشک از چشمانش  ندمردی است که الله تعالی را در خلوت یاد ک: «١»هُ َ�َفاَضْت َ�يْنَا

 ».جاری شود
چنان بودند که اگر ھا  آن سلف صالح وارد شده است؛ ی ی در مورد گریهآثار بسیار زیاد

امید به  و تعالخداوند مگریستند، بخاطر پروردگارشان و ترس از عذاب و خشم  می
و اگر خوشحال بودند، بخاطر پروردگارشان و عبودیت  بودگذشت و غفران او  ،عفو ،رحمت

 کامل برای الله متعال بوده است.
خداوند الله تعالی آیات وعید را برای مردم نازل کرد تا اینکه تقوا پیشه نمایند و از 

�ۡ ﴿فرماید:  بترسند، الله تعالی می تعالم ا َوَ�َّ نَزۡلَ�ُٰه قُۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ
َ
َنا �ِيهِ مَِن َوَ�َ�ٰلَِك أ

ۡو ُ�ِۡدُث لَُهۡم ذِۡكٗر� لۡوَِ�يدِ ٱ
َ
سان آن را قرآنی عربی نازل  و بدین« ]١١٣[طه:  ﴾١١٣لََعلَُّهۡم َ�تَُّقوَن أ

یا باعث  ناگون) بازگو کردیم، تا بپرھیزندھایی گو کردیم و در آن بیم دادن و ترساندن را به (شیوه
 .»یادآوری و بیداری ایشان شود

ای، اکنون اندکی  و خود را فراموش کردهکنی  گریه میای کسی که بر نجات یافتگان 
را انکار نمایی، زیرا این آیات ھا  آن توانی کنم، آیاتی که نمی از آیات وعید را برایت ذکر می

حقایقی است که چه بخواھیم و چه نخواھیم اتفاق خواھند افتاد، پس آنکه در این آیات 
آخرت بترسد، با آنانی خواھد بود که خداوند متعال در موردشان فرموده و از  ندتفکر ک

ِينَ ٱوَ ﴿است:  ۡشفُِقونَ  �َّ ُمونٖ  ٢٧ُهم ّمِۡن َعَذاِب َرّ�ِِهم مُّ
ۡ
[المعارج:  ﴾٢٨إِنَّ َعَذاَب َرّ�ِِهۡم َ�ۡ�ُ َمأ

پروردگارشان گمان عذاب  و کسانی که از عذاب پروردگارشان بیمناک و ترسناکند بی« ]٢٨-٢٧

و « ]٤٦[الرحمن:  ﴾٤٦َجنََّتانِ  ۦَولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ ﴿فرماید:  و می .»ایمنی ناپذیر است
 .»که از ایستادن (در حضور) پروردگارش ترسیده باشد دو باغ دارد کسی

                                           
 .١٠٣١؛ مسلم، شماره: ١٤٢٣بخاری، شماره:  -١
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کرده است؛ کسانی که الله تعالی   که الله تعالی ایشان را نکوھش نخواھد بودبا آنانی  

ۖ بَل �َّ َ�َافُوَن ﴿فرماید:  میھا  آن ورددر م چنین نیست بلکه از « ]٥٣[المدثر:  ﴾٥٣�ِخَرةَ ٱَ�َّ

 لۡوِۡلَ�ٰنَ ٱفََكۡيَف َ�تَُّقوَن إِن َ�َفۡرُ�ۡم يَۡوٗما َ�َۡعُل ﴿فرماید:  و نیز می .»آخرت پروایی ندارند
گرداند چگونه ایمن  کودکان را پیر میپس اگر کفر ورزید از روزی که « ]١٧[المزمل:  ﴾١٧ِشيًبا

 .»خواھید شد؟!
شوند، کنایه  روز در این آیه، روز قیامت است و اینکه کودکان در آن روز پیر می مراد از

اند؛  از شدت ھول و ترس آن روز است نه بیان طول آن؛ چنانکه اغلب مفسرین گفته
 شود. می موھای سر این کودکان به سبب ھول و ھراس روز قیامت سپید

 اییمدارد خاشعانه روی به الله نم سابق که ما را وا می ی درست در آیه ی تدبر و اندیشه
و گریه کنیم، این است که از خود بپرسیم: اگر حال کودکان در این روز اینگونه باشد و 

و  ایم ھا زندگی کرده شود، حال و وضع ما که سال موھای سرشان از ترس آن روز سپید می
گاه است، چگونه خواھد بود؟!! گناھان بسیاری مرتکب شده  ایم و خداوند بر آنان آ

تا تقوای الھی پیشه  است از جمله آیات متعدد ترھیب که خداوند متعال نازل کرده
 و از او بترسیم، این آیات است:  نیمک

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ اَعةِ ٱَر�َُّ�ۡمۚ إِنَّ َزلَۡزلََة  �َُّقوا ٌء َعِظيمٞ  لسَّ يَۡوَم تََرۡوَ�َها تَۡذَهُل ُ�ُّ  ١َ�ۡ

�َضَعۡت َوتََضُع ُ�ُّ ذَاِت َ�ٍۡل َ�ۡلََها َوتََرى 
َ
آ أ ُسَ�َٰرٰى َوَما ُهم �ُِسَ�َٰرٰى  �َّاَس ٱُمۡرِضَعٍة َ�مَّ

ِ ٱَوَ�ِٰ�نَّ َعَذاَب  گمان  د، بیای مردم! از پروردگارتان بترسی« ]٢-١[الحج:  ﴾٢َشِديدٞ  �َّ
دھد  آنچه که شیرش میقیامت چیز بزرگی است روزی که آن را ببینید، ھر شیردھی از  ی زلزله

بینی حال آنکه مست  و مردم را مست می کند (مادر) بارداری سقط جنین می و ھر شود غافل می
 ؛ »نیستند، بلکه عذاب خدا بسیار سخت است

ِ� ُ�ُّ َ�ۡفٖس تَُ�ِٰدُل ﴿
ۡ
ا َعِملَۡت وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ يَۡوَم تَأ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ  ﴾١١١َعن �َّۡفِسَها َوتَُو�َّ

پردازد و به ھر  به یاد آر) روزی را که ھر شخصی جدال کنان به دفاع از خود می«( ]١١١[النحل: 
 ؛ »بینند شود و ایشان ستم نمی کسی پاداش آنچه کرده است به تمام و کمال داده می

َعَها َسآ�ِٞق وََشِهيدٞ  وََجآَءۡت ﴿ کس (روز رستاخیز) به ھمراه ھر« ]٢١[ق:  ﴾٢١ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ
 ؛»سوق دھنده و شاھدی خواھد آمد
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ةُ ٱفَإَِذا َجآَءِت ﴿ آخَّ ِخيهِ  لَۡمۡرءُ ٱيَۡوَم يَفِرُّ  ٣٣لصَّ
َ
ّمِهِ  ٣٤مِۡن أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 ٣٦َوَ�نِيهِ  ۦَوَ�ِٰحَبتِهِ  ٣٥َوأ

 ِ
ٞن ُ�ۡغنِيهِ  ۡمرِيٖٕ ٱلُِ�ّ

ۡ
پس ھنگامی که آن بانگ گوش فرسا « ]٣٧-٣٣[عبس:  ﴾٣٧ّمِۡنُهۡم يَۡوَم�ِٖذ َشأ

کس در آن روز به خود و ھر گریزد پدر و ھمسر و فرزندانش می انسان از برادر و مادر و برسد،
 ؛ »مشغول است

ِت ﴿ ٓۖ إَِذا ُدكَّ �ُض ٱَ�َّ
َ
ا ۡ� ا َدّ�ٗ ا لَۡملَُك ٱوََجآَء َر�َُّك وَ  ٢١َدّ�ٗ ا َصّفٗ وَِجآْيَء يَۡوَم�ِذِۢ  ٢٢َصّفٗ
ُر  �َ�ٰنُ ٱِ�ََهنََّمۚ يَۡوَم�ِٖذ َ�تََذكَّ ِ�ۡ  ُ�َ ٰ َّ�

َ
ۡمُت ِ�ََياِ�  ٢٣ّ�ِۡكَرىٰ ٱَو� [الفجر:  ﴾٢٤َ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ

بیاید و گویید)، زمانی که زمین پی در پی ھموار شود و پروردگارت  چنین نیست (که می« ]٢٤-٢١
آورند. آن روز انسان پند  فرشتگان صف در صف حاضر شوند و آن روز دوزخ را درمیان می

ام  گوید: ای کاش! برای این زندگی گیرد ولی چنین یاد کردنی چه سودی برای او دارد! می می
 .»فرستادم ھایی) پیشاپیش می ھا و نیکی (خوبی

 تََرْوَن، «فرمودند:  ج گوید: رسول الله روایت است که می س از ابوذر
َ

رَى َما ال
َ
إِ�ِّ أ

 
َّ

َصابَِع إِال
َ
ْرَ�ِع أ

َ
، َما ِ�يَها َموِْضُع أ ْن تَئِطَّ

َ
َماُء، وَُحقَّ لََها أ ِت السَّ طَّ

َ
 �َْسَمُعوَن، أ

َ
ْسَمُع َما ال

َ
َعلَيِْه  َوأ

ْعلَُم لََضِحْكتُْم قَِليًال َوبَلََكيْتُ 
َ
ْذُ�ْم بِالنَِّساِء ىلَعَ َملٌَك َساِجٌد، لَْو َعِلْمتُْم َما أ  تََ�َّ

َ
ْم َكِثً�ا َوال

ِ تعاىل  ا�َّ
َ

ُروَن إِىل
َ
ْأ

َ
ُعَداِت جت  الصُّ

َ
َرَْجتُْم إِىل

َ
ُفُرَش، َوخل

ْ
: ». ال بو َذرٍّ

َ
�ِّ «قَاَل أ

َ
واهللا لَوَِدْدُت �

شنوید،  شنوم آنچه شما نمی بینید و می بینم آنچه شما نمی من می« :١»َشَجَرة ُ�ْعَضدُ 
مگر اینکه  را که در آن جای چھار انگشت نیستکند و باید ھم ناله کند چ آسمان ناله می

خندیدید و بسیار گریه  دانستید کم می می ،دانم َمَلکی در سجده است. اگر آنچه را می
و [با زاری و تضرع در  آمدید میھا  بردید و در کوچه از زنان لذت نمیکردید و در بستر  می

ابوذر گفت: بخدا ». بردید [تا بال و مصیبت را از شما دور کند] دعا] به خداوند پناه می
 شد. دوست داشتم درختی بودم که قطع می

ِقيَاَمِة يَلَ «فرمودند:  ج روایت است که رسول الله س از ابوھریره
ْ
َعَرَق يَْوَم ال

ْ
ْذَهُب إِنَّ ال

 آَذانِِهمْ 
َ

ْو إىِل
َ
فَْواهِ انلَّاِس أ

َ
 أ

َ
رِْض َسبِْعَ� بَااًع، َو�ِنَُّه يَلَبْلُُغ إىِل

َ ْ
عرق مردم در روز قیامت « :٢»يِف األ

 ».رسد میھا  آن ھای یا گوش  رود و این عرق در آن روز به دھان ھفتاد باع به زمین می

                                           
 .٢٣١٢؛ ترمذی، شماره: ٥/١٧٣امام أحمد:  -١

 ٢٨٦٣مسلم، باب صفة القیامة، شماره:  -٢
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و  ویش مینیست، متأثر نھا  آن شکی درچرا از این حقایق ثابت قرآنی و نبوی که ھیچ 
که است  ینھا در ارتباط با حسین و مظلومیتکنی؟ یا اینکه عاطفه و احساس تو ت گریه نمی

 و حقایقی که الله تعالی برای ما به تصویر کشیده قرآنای؛ اما  برای اھل بیت تصور کرده
دارد  [از ترس فرجام کار] در روزی وا نمی خویشتنتو را به گریه بر تا از او بترسیم،  است

 کند. ھا را در یک زمین جمع می که الله تعالی ھمه انسان
، آورند تو را با ذکر حسین به گریه می وقتییا اینکه به نظر تو اقوال علما و مشایخت، 

در کتاب بزرگش، از روی خشوع به گریه  الھیحال آنکه با تالوت کالم تأثیر بیشتری دارد؟ 
 افتی؟ نمی

َها ﴿: ھا، مخاطب ھم ھمانند تمامی انسانکه تو  یا ھنوز برایت روشن نشده َياَأيُّ

نْسانُ ﴿؛ ﴾َيوَم َتْأتِي ُكلُّ نَْفٍس..﴿؛ ﴾النَّاُس.. ُر اْإلِ در خداوند متعال ھستی و  ﴾..َيْوَمئٍِذ َيَتَذكَّ
از این  این باوری کهبر ؟ یا ھا مخاطب قرار داده است این آیات تو را ھمچون سایر انسان

 افراد نیستی؟
و شیعیان خود را از  کنند میبراستی چرا علمای شیعه از چنین مسائل بزرگی صحبت ن

یل را با مردم در دارند، چنانکه علما و مشایخ و دعوتگران اھل سنت این مسا غفلت باز نمی
 .گذارند میان می

م الله تعالی و ترس از او گریه بینیم که به خاطر تعظی علمای شیعه را نمی ھیچگاه ما
برای ترس از عذاب قبر و یا روز ترس بزرگ، ھا  آن ایم که کنند، ھمچنین مشاھده نکرده

اند که الله تعالی  روز حشر و نشر و حساب بگریند؛ حال آنکه خود را به کاری مشغول کرده
  اند. مکلف نکردهبدان و رسولش ایشان را 

جزع مذموم است و  مصداقی بر اینکه گریه بر غیر حسین، د مبنبلکه شیعه روایاتی دار

كل الجزع والبكاء مكروه سوی الجزع «اند که فرموده است:  نسبت داده ÷ به امام صادق

ای مکروه است، جز برای  ھر جزع و فزع و ناشکیبایی و گریه« :١»والبكاء علی الحسين
 ».حسین

                                           
، ٣٤، باب: ٤٤، مجلسی، جلد: »بحاراألنوار«؛ ٢٠/١٦١، مجلس السادس: »األمالي«به روایت طوسی در  -١

 .٢٨٠: ی صفحه
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َيا ابَْن َشبِيٍب إِْن ُكنَْت بَاكِيًا لَِشْيٍء «اند که فرموده است:  به امام رضا نسبت داده ھمچنین

َة َعشـََر ـَفإِنَُّه ُذبَِح َكَما ُيْذَبُح اْلَكبُْش َو ُقتَِل َمَعُه مِْن َأْهِل َبْيتِِه َثَمانِيَ  ÷ َفابِْك لِْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ 

بْ ْم فِـي اـًال َمـا َلهُ ـَرُج  َماَواُت السَّ ای : «١»ُع َواْألََرُضوَن لَِقْتلِهـْألَْرِض َشبِيُهـوَن َوَلقـَْد َبَكـِت السَّ

گریه کن، زیرا  ÷ پسر شبیب، اگر خواستی برای چیزی گریه کنی، برای حسین بن علی
اش نیز ھمراه با او کشته شدند، کسانی  مرد از خانواده ١٨او ھمانند قوچ سر بریده شد و 

گانه و زمین بخاطر  ھای ھفت شد، ھمانا آسمان یافت نمیھا  آن در زمین نظیر و مانندکه 
 ».قتل او به گریه افتادند

کنیم، در آن مطلبی که مؤید این روایات شیعه و نیز مؤید  وقتی قرآن کریم را تالوت می
که علمای شیعه در  باشد ھای اندوھناکی نامه مصیبتھا و  ھا، قصه این افسانه

 کنیم. کنند، مشاھده نمی شان بیان می ھای ینیهحس
تاثیر کنند،  ھای خود می کاری که خطیبان و مراجع شیعه بر منبرھا و در سخنرانی

که قلب آن مملو از  آورد ای به بار می و جامعه نماید میشیعی منعکس  ی منفی بر جامعه
 حزن و حقد و کینه است.

ھا در اختیار  که در حسینیهشیعه بر منابری  دلیل آن نیز این است که علما و واعظان
بر سر تعداد گریه کنانی با ھم رقابت دارند که بر مظالم مورد ادعای ایشان در حق  ،دارند

ترین  این راه را از گستردهھا  آن است، زیراھا  آن و این ھدف بیشتر کنند اھل بیت گریه می
و بر  بیایندھا  آن تا اینکه مردم مرتب به مجالس دانند ھای شھرت و مصالح خود می هرا

که اجر و ثواب بزرگ برای کسی  بر این باورندروز به روز افزوده گردد، زیرا ھا  آن تعداد
 است که بگرید و مردم را بگریاند.

که جعفر بن عفان نزد  است ھای مشھور شیعه از ابوعبدالله نقل شده در برخی از کتاب
که تو بخوبی در مورد حسین شعر  است به من خبر رسیده«ه او گفت: ایشان آمد، امام ب

شعری «اند، درست است؛ امام گفت: دوی گفت: بله خداوند مرا فدایت گر». سرایی می
افیان او نیز شروع به گریه به گریه افتاد و اطر ÷ او نیز شعری سرایید و امام». بگو

ای جعفر (بن «ازیر شد. سپس گفت: ھا بر صورت و ریش او سر تا جایی که اشک کردند
و سخن تو را در مورد حسین  ندعفان) بخدا سوگند فرشتگان مقرب الھی حاضر بود

                                           
 ، مجلس بیست و هفتم.١٢٩، صدوق، صفحه: »األمالي« -١
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ھمچون ما و بلکه بیشتر گریستند. ای جعفر، ھمین االن بخاطر ھا  آن شنیدند و می
 ».و گناھانت را بخشید است شعرت، خداوند متعال بھشت را بر تو واجب کرده

گفت: بله ای سرورم. گفت: ». ای جعفر آیا بیشتر برایت نگویم؟«فت: ابوعبدالله گ
ھیچ شخصی نیست که در مورد حسین شعری بسراید و بگرید و دیگران را بگریاند، مگر «

 ١».آمرزد و گناھانش را می کند میاینکه خداوند بھشت را بر او واجب 
ھایی که در  و قصه و نیز چنین جریانات  منبریان شیعه از چنین روایات احساسی

با اسلوبی غم انگیز، ھمراه با شعر و اظھار ھا  آن اند؛ آمده است، بھره بردهھا  آن ھای کتاب
را  شیعیان  قلبھای موجود در  دھند و کینه ھایی را به خورد مردم می گریه چنین داستان

به و  اند اند، به جنب و جوش آورده ھایی پرورش یافته که از کودکی با دیدن چنین صحنه
 دارند. به خود مشغول می پروردگارشانرا از قرآن کریم و ارتباط با ھا  آن این ترتیب

) به قول محمد العینانی ١٢١: ی (صفحه» علماء النجف«محمد جواد مغنیه در کتاب 
) به آنچه ١٨٩: ی (صفحه» آداب النفس«شیعی استشھاد کرده است، کسی که در کتابش 

گروھی از مردم، تشیع را محل کسب «گوید:  رده است؛ وی میقبال گفتیم، اعتراف ک
از شیعه ھا  این کنند .. سرایی می سرایی و داستان و کارھایی ھمچون نوحه نددان میدرآمد 

ھا،  حسینیه حضور درھا  این دانند .. شعار ھیچ نمی دوست داشتن شیعیانجز گریه و 
 سزاوارتر اینکه  باشد .. درحالی ه میزیارت قبور و شیون نمودن ھمچون زنان فرزند مرد

 .»است که بر خود بگریند
 ی در جامعه«گوید:  مرتضی مطھری، عالم دینی شیعه که تألیفات زیادی دارد، می

امروزی ھرکس صدای زیبایی داشته باشد و بتواند شعر را به صورت آھنگین بخواند و 
کند؛ ابتدا  ھا مداحی می و در حسینیه دوش میتعدادی شعر ھم حفظ باشد، کم کم مداح 

ذکر مصائب حسینی و  نماید میایستد و اندکی مداحی  وی در کنار منبر حسینی می
اندازد  ھای خود می شالی (سیاه یا سبز) بر شانه باره گذرد که به یک اما چیزی نمیکند،  می

                                           
ه: بلغني أنك تقول الشعر في الُحسین وتجید، فقال ل«عن أبي عبد الله أنه دخل علیه جعفر بن عفان، فقال له:  -١

ومـن حولـه حتی صارت الدموع علـی وجهه ولحیته، ثـم  ÷ نعم جعلني الله فداك، فقال، قل: فأنشد، فبکی

قـال: یا جعفـر (بن عفان) والله لقـد شهـدك مالئکـة الله المقربون هاهنا یسمعون قولك في الُحسین، ولقـد 

کثر، ولقد أوجب الله تعالی لك یا جعفر ساع أبو عبد «تك الجنة بأسرها، وغفر الله لك. فقال: بکوا کما بکینا أو أ

الله: یا جعفر أال أزیدك ؟ قال: نعم یا سیدي، قال: ما من أحد قال فـي الُحسین شعرا فبکی وأبکی إال أوجب الله 

 ، استحباب إنشاد الشعر في رثاء الحسین.١٠٤، باب: ١٤/٥٩٣وسائل الشیعة، حر عاملی، ». له الجنة وغفر له
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خواندن خطاب ایستد، نه در کنار آن؛ سپس شروع به  اول منبر حسینی می ی و بر پله
کند.  و از کتاب "جودی" یا "جوھری" یا "جامع التفصیل" نقل می ایدنم میحسینی 

این حکایت کجا  منبعکند و چون از او بپرسی  می داستانی ار اینجا و حکایتی از آنجا نقل
ھای منبریان و سخنوران، یا از زبان واعظان؛ شما در ابتدا فکر  گوید: از سینه است؟ می

اید،  کند که از آن اطالعی ندارید یا آن را نشنیده این داستان را از کتابی نقل میکنید  می
که منظور وی این است که یکی از واعظان بطور  دشوی ، متوجه میداما اگر کمی دقت کنی

 شفاھی این حکایت و داستان را برایش تعریف کرده است!
است و صحیح و  شنیدهو آن کند از این  به این ترتیب اغلب حکایتی را که نقل می 

داند خبر چیست؛ تنھا چیزی که  دروغ بودن روایت برایش اھمیتی ندارد، بلکه اصال نمی
آن ھم به ھمین شکل تصاعدی است؛ وی در  ،برای او مھم است، استمرار در این حرفه

دوم منبر حسینی  ی و کم کم پا بر پله کند میاین اثنا شنوندگانی برای خود جمع 
 ١».شوند رد و مردم عامی نیز دور وی جمع میگذا می

مردم به «گوید:  کند، آنجا که می بر این عمامه به سرھا قول امام جعفر صادق صدق می
گویم و ھنوز از نزد ما خارج  حدیثی میھا  آن اند، من برای دروغ بستن بر ما حریص

از طریق حدیث ھا  آن کنند، دلیل آن ھم این است که که آن را نادرست تفسیر می اند نشده
 ٢».خواھند را می خواھشات نفسانینیستند، بلکه دنیا و  در پی پاداش الھیما و محبت با ما، 

ھا برای فھم فواید علمی قرآن و سنت و تشویق بر تمسک به آن دو و اصالح جامعه  آن
 کنند. از منکرات با یکدیگر رقابت نمی

و  دونش می، در روزی که از یکدیگر جدا چگونه از چنین افرادی درخواست نجات دارند
 رسد؟ میھا  آن خداوند متعال یک به یک به حساب

با جدیت تمام به  ھا ھستیم چنانکه توجه زیاد شیعیان به حسینیهاز آنجایی که شاھد 
بپرسیم که: اگر در ھا  آن ھا حتی بیش از مساجد مشغولند، حق داریم از آبادی حسینیه
ھا  آن ، پس چه کسی به ایجاداست قرآن کریم ذکری به میان نیامدهھا در  مورد حسینیه

 فرمان داده است!!؟

                                           
 .١١٨ – ١١٧لفکر عند الشیخ مرتضی مطهري، صفحه: نقد ا -١

 .٢٤٦، صفحه: ٢بحار األنوار، مجلسی، جلد:  -٢
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که نمایانگر قدسیت و حقوق مساجد  است در قرآن کریم از مساجد بسیار یاد شده
و تعظیمش فرمان به عمارت مساجد داده است، تا  خودشاست و الله تعالی برای ذکر 

جایی که مساجد را به خود نسبت داده و از آن خود دانسته است؛ خداوند متعال 

نَّ ﴿ فرماید: می
َ
ْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ فََ� تَۡدُعوا ِ ٱِ�َّ َحٗدا �َّ

َ
و این که مسجد « ]١٨[الجن:  ﴾١٨أ

خبری از این  ج آیا در زمان پیامبر .»خداوند مخوانیدخاص خداوند است، پس کسی دیگر را با 
ھا بوده است؟! یا حتی در زمان یکی از اوصیا حسینیه وجود داشته است؟ اصال  حسینیه

؟ و دلیل شرعی بودن و فضیلت آن در گردد تاریخ بنای اولین حسینیه به چه زمانی برمی
 اسالم کجاست؟!

کرده است و اینکه قرآن  خداوند متعال به پاکی کتاب خود قسم یاد
روح پاک و زیباست که انسان را به محبت الله و بهشت او  ی توشه

 .رساند می
خداوند متعال به پاک بودن کتابش، بیان آن، کامل بودنش و نیز قوت حجت آن 

ۡقِسُم بَِمَ�ٰقِِع ﴿ فرماید: سوگند یاد کرده است؛ الله سبحانه و تعالی می
ُ
 ۥ�نَّهُ  ٧٥�ُُّجومِ ٱفََ�ٓ أ

ۡكُنونٖ  ٧٧لَُقۡرَءاٞن َكرِ�مٞ  ۥإِنَّهُ  ٧٦لََقَسٞم لَّۡو َ�ۡعلَُموَن َعِظيمٌ  هُ  ٧٨ِ� كَِ�ٰٖب مَّ إِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ
ُرونَ ٱ یدن یپس به جایگاه فرو گرا« ]٨٠-٧٥[الواقعة:  ﴾٨٠ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱتَ�ِ�ٞل ّمِن رَّّبِ  ٧٩لُۡمَطهَّ

گر بدانید آن سوگندی بزرگ است که این (کتاب) قرآنی گران کنیم و ا ستارگان سوگند یاد می
رسانند، از (سوی) پروردگار  در کتابی پنھان قرار دارد، جز پاکان به آن دست نمی ،قدر است

 .»جھانیان نازل شده است

لََقَسٞم لَّۡو َ�ۡعلَُموَن  ۥ�نَّهُ ﴿ کند: پس از اینکه خداوند متعال چنین سوگند بزرگی یاد می
بزرگی ؛ علی رغم ﴾٧٧لَُقۡرَءاٞن َكرِ�مٞ  ۥإِنَّهُ ﴿ کند: ، کتابش را اینگونه توصیف می﴾٧٦َعِظيمٌ 

کتاب خود بر ھمه  ی و برای تزکیه کند تر از آن یاد می قسم پیشین، در اینجا قسمی بزرگ
ال در کتابش یاد کرده ترین قسمی است که خداوند متع خورد و این بزرگ چیز سوگند می

ونَ ﴿فرماید:  است؛ خداوند متعال می قِۡسُم بَِما ُ�ۡبِ�ُ
ُ
ونَ  ٣٨فََ�ٓ أ لََقۡوُل  ۥإِنَّهُ  ٣٩َوَما َ� ُ�ۡبِ�ُ

ا تُۡؤِمُنونَ  ٤٠رَُسوٖل َكرِ��ٖ  ا  ٤١َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖ� قَلِيٗ� مَّ َوَ� بَِقۡوِل َ�هِٖن� قَلِيٗ� مَّ
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ُرونَ  بینید سوگند  پس به آنچه می« ]٤٣-٣٨[الحاقة:  ﴾٤٣ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱتَ�ِ�ٞل ّمِن رَّّبِ  ٤٢تََذكَّ
ای گرانقدر است و آن  بینید، ھمانا این (قرآن) گفتار فرستاده خورم و (نیز به) آنچه که نمی می

ھیچ غیبگو و کاھنی نیست، اندکی پند  ی و گفته آورید اعری نیست، اندکی ایمان میش ی گفته
 .»پذیرید. از سوی پروردگار جھانیان فرو فرستاده شده است می

با تدبر در سوگند الله تعالی برای تزکیه و پاکی کتابش، از پروردگار خود شرمسار 
نیازی او از ما و تمام مخلوقات  شویم، آنگاه که عظمت و بزرگی پروردگارمان و بی می

که از آوریم؛ با این ھمه رب االرباب، پادشاه جبار، کسی  وانش را به خاطر میضعیف و نات
کند؛ اما دوری از قرآن و کنار نھادن  سوگند یاد میھا  آن ، برایترسد عاقبت کارشان نمی

که وقتی الله، خالق و  است آن و تأمل در آیاتش، بسیاری را بر آن داشته آن و عدم تدبر در
و برای او فروتنی و گریه  نکردهخورد، از الله تعالی حیا  ی میمدبر ھستی چنین قسم

 نکنند.
و  اندازند میرا پشت سر خود  قرآنواقعا جای اندوه و نگرانی است که بسیاری از مردم 

ھا  آن ھای از سخنان علمای گمراه و گمراه کننده و شرکیات و بدعات موجود در کتاب
 کنند. پیروی می

کند، بندگانش را از پیروی  ھنگامی که الله تعالی در کتابش بینه و دلیل را ذکر می
با قرآن ھا  آن و افترای دارد که مخالفت صریح دروغ باز میافراد نادان و تحریفگری 

ْ ٱ﴿فرماید:  مشخص گشته است، الله تعالی می ّ�ُِ�ۡم َوَ� تَتَّبِ  تَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
ُعواْ َمآ أ

ُرونَ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ا تََذكَّ ۗ قَلِيٗ� مَّ ۡوِ�َآَء
َ
از آنچه که از جانب پروردگارتان به « ]٣[األعراف:  ﴾٣أ

و از اولیا و معبودانی غیر از او پیروی نکنید، واقعًا که  پیروی کنید ،سوی شما فرستاده شده است
 .»پذیرید شما دیر پند می

 که خداوند متعال فروفرستاده اند تدبر نکرده بسیاریات آیکسانی که گمراه شدند، در 
: از جملهمخلوقاتش را به تالوت و فھم کتابش توصیه نموده است؛  ھا و در آن است

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ ﴿ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
ْولُواْ  ۦكَِ�ٌٰب أ

ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ ٱَوِ�ََتَذكَّ

َ
قرآن) «( ]٢٩[ص:  ﴾٢٩ۡ�

و تا خردمندان پند  ایم تا در آیات آن بیاندیشید ردهمبارکی است که آن را بر تو نازل ک کتاب
و ما را به تدبر و اتباع  است . وقتی خداوند متعال چنین آیاتی را برای ما فرستاده»بپذیرند

پیروی کنیم و پیروی از آن بر ما ھا  آن کند، برای این است که ما با اطمینان از توصیه می

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَ ﴿ ب است و امری اختیاری نیست:واج
َ
ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ ٱَوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ ُقوا لََعلَُّ�ۡم  �َّ
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ایم، با برکت است، از آن پیروی  و این کتابی است که ما نازل کرده« ]١٥٥[األنعام:  ﴾١٥٥تُرَۡ�ُونَ 
 .»نمایید و پرھیزگاری پیشه کنید تا مورد رحمت قرار گیرید

قرآن  مورددر  س در اینجا تمامی شیعیان را متوجه قول [امام ھشتم شیعیان] رضا

هو حبل اهللا المتين وعروته الوثقى.. وحجة على كل إنسان ال «فرماید:  کنم، ایشان می می

لھی قرآن ریسمان محکم ا« :١»يأتيه الباطل مـن بين يديـه وال مـن خلفه تنزيل من حكيم حميد
و بر ھر انسانی حجت است، از ھیچ سویی باطل بدان راه  ستنی اوست ی ناگس و دستگیره

 ».ندارد و از سوی خداوند حکیم ستوده نازل شده است

إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل ـف«.. در نصی از ابو عبدالله آمده است:  ھمچنین

الجنة، ومـن جعله خلفه اده إلـى ـالمظلم، فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، من جعله أمامه ق

ھا ھمچون شب تاریک  وقتی فتنه« ..  :٢ »و الدليل يدل على خير سبيل..ـساقـه إلى النار، وه
ای است که شفاعتش  شفاعت کنندهبر شما طاری گشت، به قرآن چنگ زنید، زیرا قرآن 

شت خود قرار دھد، او را به بھ جلودار و پیشوای، ھرکس آن را شود مورد قبول واقع می
دھد و آن راھنمایی است که  برد و ھرکس آن را پشت سر اندازد، او را به آتش سوق می می

 ...»باشد  راھنمای بھترین راه می

ۡصَدُق ﴿فرماید:  ترین و بھترین سخن است، الله سبحانه وتعالی می قرآن راست
َ
َوَمۡن أ

ِ ٱِمَن   .»راستگوتر استو چه کسی از خدا « ]٨٧[النساء:  ﴾٨٧َحِديٗثا �َّ
را باطل  طاغوتحجت نمروِد  ،ج بینیم که خلیل الله ابراھیم ما در قرآن کریم می

در برابر و  ا جایی که نمرود مات و مبھوت گشتت برد لیل او را با دلیل از بین میو د نمود
شد، چنانکه الله تعالی به ما  وی آشکار  قومش رسوا شد و حقیقت امرش و ضعف و ناتوانی

لَۡم تََر إَِ� ﴿خبر داده است: 
َ
ِيٱ� ۡن َءاتَٮُٰه  ۦٓ َم ِ� َرّ�ِهِ  َۧحآجَّ إِبَۡ�ِٰ�  �َّ

َ
ُ ٱأ إِۡذ قَاَل  لُۡمۡلَك ٱ �َّ

َ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ِيٱُم َرّ�ِ ۡ�ِ  ۦيُۡ�ِ  �َّ
ُ
۠ أ نَا

َ
ِميُتۖ قَاَل إِبَۡ�ِٰ�  ۦَو�ُِميُت قَاَل �

ُ
َ ٱ ُم فَإِنَّ  َۧوأ َّ�  ِ ِ� ب

ۡ
ۡمِس ٱيَأ  لشَّ

ِت بَِها ِمَن  لَۡمۡ�ِقِ ٱِمَن 
ۡ
ِيٱَ�ُبِهَت  لَۡمۡغرِِب ٱفَأ ُ ٱَ�َفَرۗ وَ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  ﴾٢٥٨ل�َّ

                                           
 ٢/١٣٠عیون أخبار الرضا، ابن بابویه:  -١

 .٣، باب: ٤/٨٢٨وسائل الشیعة:  -٢
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آیا از (حال) کسی که خداوند به او پادشاھی بخشیده بود و با ابراھیم در مورد « ]٢٥٨[البقرة: 
خبرداری؟ آنگاه که ابراھیم گفت: پروردگار من کسی است که زنده  ،کرد پروردگارش مجادله

میرانم، ابراھیم گفت: خداوند خورشید  گردانم و می میراند. گفت: من (نیز) زنده می کند و می می
حیران شد و  ،آورد، تو آن را از مغرب برآور، پس کسی که کفر ورزیده بود را از مشرق بر می

 »کند. را ھدایت نمیخداوند قوم ستمکار 
به عنوان مخلوقی از مخلوقات الله تعالی است که خداوند او را  ج این حکمت ابراھیم

آموزد و  تأیید کرده و توفیق داده است، حال چگونه خواھد بود وقتی خود خداوند به ما می
ل که او احکم الحاکمین است، آنگاه که آیاتش را ناز کند درحالی حجت می ی بر ما اقامه

 کند و این آیات کالم او تعالی ھستند. می
یا با عجله و  دانند لله را نمیحق کتاب ا ،از خود مردم است؛ زیرا چنانکه باید کوتاھی

خوانند تا در ختم آن از بقیه  یا با سرعت تمام می خوانند لی به امور دنیا آن را میمشغو دل
 سبقت بگیرند.

آمد، پیامبر به او اجازه نداد در کمتر  ج رسول اللهوقتی عبدالله بن عمرو بن عاص نزد 

قَلَّ ِمْن ثََالٍث «از سه شبانه روز قرآن را ختم کند و فرمود: 
َ
ُقْرآَن ىِف أ

ْ
 ال

َ
: ١»َال َ�ْفَقُه َمْن قََرأ

 ».آنکه قرآن را در کمتر از سه روز ختم نماید، آن را نفھمیده است«
قصود از تالوت قرآن، فھمیدن آن است که با این روایت بر این مساله داللت دارد که م

شود، نه صرف قرائت. براستی جایگاه مردم در این توجیه  تدبر، عمل و پیروی حاصل می
اند بدون  شان سپرده ربانی و نبوی کجاست، بخصوص عوام شیعه که خود را به مراجع

 یند.کنند تا سخنان علمای خود را با آن مقایسه نما اینکه به قرآن مراجعه 
ترین دلیل برای افراد سرگردان است، ھیچ شکی در آن  ترین حجت و قوی قرآن بزرگ

کنند، از آن روی  ترین سخن است و جز کسانی که بر خود ظلم می نیست و راست
کنند، داناترین  گردانند. کسانی که در کتاب الله به درستی و چنانکه باید تدبر می نمی

َما َ�َۡ� ﴿ فرماید: ھستند؛ الله متعال میھا  آن ترین و فروتنین مردم، آرام َ ٱإِ�َّ مِۡن ِعبَادِهِ  �َّ
ْۗ ٱ ُؤا َ ٱإِنَّ  ۡلُعلََ�ٰٓ جز این نیست که از میان بندگان الله دانایان از « ]٢٨[فاطر:  ﴾٢٨َعزِ�ٌز َ�ُفورٌ  �َّ

الله و عمل به  در قرائت کتابھا  آن . زیرا»تردید الله پیروزمند آمرزنده است ترسند، بی او می
کسب رضایت الله تعالی است، نه ھا  آن ی آن با پروردگار خود صادق ھستند، تنھا خواسته

                                           
 .٧٥٨: ی ؛ صحیح ابن حبان، شماره١٣٩٤: ی سنن أبوداود، شماره -١
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آنچه خواھشات، پدران و اجداد و قبایل آنان را راضی کند، درنتیجه الله تعالی با 

َها ﴿نھد؛ دلیل آن این آیه است:  ھای خود، بر آنان منت می کرامت ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱُنواْ َءامَ  �َّ  �َُّقوا

َ ٱ ْ بِرَُسوِ�ِ  �َّ َوَ�ۡغفِۡر  ۦَو�َۡجَعل لَُّ�ۡم نُوٗر� َ�ۡمُشوَن بِهِ  ۦيُۡؤتُِ�ۡم كِۡفلَۡ�ِ ِمن رَّۡ�َتِهِ  ۦَوَءاِمُنوا
ُ ٱلَُ�ۡمۚ وَ  اید! از الله بترسید و به  که ایمان آورده ای کسانی« ]٢٨[الحدید:  ﴾٢٨َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ

بیاورید تا دو بھره از رحمتش را به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دھد که با پیامبرش ایمان 
 .»مھربان است ی هو الله آمرزند ه بروید و گناھان شما را بیامرزدآن را

َها ﴿فرماید:  نیز می ھمچنین ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ إِن َ�تَُّقوا َ ٱَءاَمُنوٓا َ�َۡعل لَُّ�ۡم فُۡرقَاٗ�ا  �َّ

ُ ٱاتُِ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۗ وَ  َٔ َوُ�َ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ  ای « ]٢٩[األنفال:  ﴾٢٩ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَفۡضلِ ٱُذو  �َّ
ی جدایی حق از ای برا اید! اگر از الله بترسید برای شما راه نجات (و وسیله که ایمان آورده کسانی

و الله صاحب فضل و بخشش  آمرزد پوشاند و شما را می تان را می ندھد و گناھا باطل) قرار می

مطیع آیات الله تعالی و سنت ھا  آن باطل؛ تشخیص حق از: یعنی ﴾فُۡرقَاٗ�ا﴿. »بزرگ است

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ﴿فرماید:  ھستند؛ خداوند متعال می ج پیامبرش
َ
َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! آمرزش تو را « ]٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٥لَۡمِص�ُ ٱ
 .»(خواھانیم) و بازگشت به سوی توست

خواند و به محتوای  خداوند متعال برای کسی که قرآن می«گوید:  می ب ابن عباس
رسوا نگردد، در دنیا گمراه نشود و در آخرت بدبخت و  کند، ضمانت نموده آن عمل می

کس از ھر« ]١٢٣[طه:  ﴾١٢٣ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ  �ََّبعَ ٱَ�َمِن ﴿ سپس این آیه را خواند:
 »شود و نه به رنج افتد (و بدبخت شود). ھدایت من پیروی کند، پس نه گمراه می

ایم، تمرکز و  معنی تدبری که بدان امر شده«گوید:  می / عالمه عبدالرحمن سعدی
تسلط ذھن بر آیات کتاب مجید با شطحیات و ادعا و دروغ و نسبت دادن کالمی به 
خداوند متعال نیست، آن ھم با این پندار که این از آثار تدبر و عواقب تفکر در آیات الھی 

ھای فالسفه از  دروغ بدعت واست؛ چنانکه شطحیات صوفیه و خیاالت و پندارھای اھل 
درست  ،کند باشد. درنتیجه تکیه بر ظن و گمان و آنچه به ذھن خطور می این قبیل می

 .»ھای نادرست در تدبر در قرآن کریم است نیست و از جمله روش
و  تفسیر قرآن به رأی، وارد شده استآثار متعددی از سلف در رابطه با تحذیر از 

خداوند متعال برای بندگان خود درھای احسان و فضلش را « گوید: عبدالرحمن سعدی می
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که  است که در نیکی و فضل او وارد شوند و نیز خبر داده فرمان دادهھا  آن باز کرده و به
ای مرتکب گناھی شود جز نفسش را  گناھان مانع از فضل خداوند ھستند، پس چون بنده

َ� ﴿فرماید:  ته است، الله متعال میمالمت نکند، زیرا خود سد راه فضل الھی قرار گرف
 ١.»فھمند این مردم سخن نمی« ]٧٨[النساء:  ﴾٧٨يََ�اُدوَن َ�ۡفَقُهوَن َحِديٗثا

 ،پرسم که در این آیات در اینجا از تمامی خوانندگان در مورد آیات ذیل این سوال را می
 خداوند چه کسانی را امر به تدبر در قرآن کرده است؟ 

ْ َءاَ�ٰتِهِ كَِ�ٌٰب ﴿ بَُّرٓوا َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
ْ  ۦأ ْولُوا

ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ ٱَوِ�ََتَذكَّ

َ
 ]٢٩[ص:  ﴾٢٩ۡ�

 . »و خردمندان پند گیرند تدّبر کنندکه آن را بر تو نازل کردیم، تا در آیاتش  کتابی است پر برکت«

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿فرماید:  می ھمچنین
َ
ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ۡلُقۡرَءانَۚ ٱأ ْ �ِيهِ  �َّ لَوََجُدوا

اندیشند؟ که اگر از سوی غیر الله بود، قطعًا  آیا در قرآن نمی« ]٨٢[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱ
 ؛ »یافتند اختالف بسیار در آن می

امر نموده است. زیرا قرآن  ھا را به تدبر در قرآن خداوند متعال در این آیات تمام انسان
 و آیات قرآن در این باب بسیارند:  است ھا نازل شده برای تمامی انسان

ۡ�َنا لِلنَّاِس ِ� َ�َٰذا ﴿ ۡ�َ�ُ  لُۡقۡرَءانِ ٱَولََقۡد َ�َّ
َ
َ�ٰٓ أ

َ
ِ َمثَٖل فَ�

 ﴾٨٩إِ�َّ ُكُفوٗر� �َّاِس ٱِمن ُ�ّ
برای مردم ھر مثلی را گوناگون بیان کردیم، پس و به تحقیق (ما) در این قرآن، « ]٨٩[اإلسراء: 

 ؛ »بیشتر مردم جز ناسپاسی را قبول نکردند

ِ َمثَٖل� َوَ�َن  ۡلُقۡرَءانِ ٱَولََقۡد َ�َّۡ�نَا ِ� َ�َٰذا ﴿
�َ�ٰنُ ٱلِلنَّاِس ِمن ُ�ّ ءٖ َجَدٗ�  ۡ�ِ ۡ�َ َ�َ�ۡ

َ
 ﴾٥٤أ

ایم، ولی انسان بیش  برای مردم بیان کردهو به راستی در این قرآن، ھرگونه مثلی « ]٥٤[الکهف: 
 ؛ »پردازد از ھر چیز به مجادله می

خواند و این تدبر برای عمل  وقتی خداوند متعال مردم را به تدبر در کتابش فرا می 

َوقُۡرَءاٖن  لِۡكَ�ٰبِ ٱالٓر� تِۡلَك َءاَ�ُٰت ﴿باشند:  کردن است، طبعا آیاتش واضح و روشن می
بِ�ٖ  و ممکن نیست  .»الر (الف. الم. را) این آیات کتاب و قرآن روشنگر است« ]١ [الحجر: ﴾١مُّ

 الله متعال ما را به چیزی فرمان دھد که انجام آن برای ما محال است.

                                           
 .١٨٩: ی المنان، سعدی، صفحهتیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کالم  -١
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ن معانی و مقاصد آن را شود، به محض شنید شنید قرآن تالوت می وقتی عرب می

ْ ﴿فرماید:  فھمید، الله متعال می می ِ ٱَعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰت  رَُّسوٗ� َ�ۡتلُوا ُۡخرَِج  �َّ ِينَ ٱُمَبّيَِ�ٰٖت ّ�ِ َّ� 
 ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا لَُ�ٰتِ ٱمَِن  ل�َّ � ٱإَِ�  لظُّ و نیز) پیامبری (به سوی «( ]١١[الطالق:  ﴾�ُّورِ

اند و کارھای  تا کسانی را که ایمان آورده خواند ات روشن الله را بر شما میشما فرستاده) که آی
حال چگونه خواھد بود درک . »ھا به سوی نور بیرون آورد اند از تاریکی شایسته انجام داده

 معانی و مقاصد قرآن وقتی خواندن آیات آن با تدبر و خشوع ھمراه باشد؟
ین افراد را از رو خداوند متعال متمسکین به قرآن را ستوده است، زیرا خداوند ا از این

و بدان دعوت  کنند میدھد، پس به آن عمل  نابودی اعمال و نیز بدعات نجات می
گردند؛ خداوند متعال  دھند، درنتیجه به اذن الله تعالی ھم صالح و ھم مصلح می می

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می َّ�  ِ ُكوَن ب ْ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُ�َمّسِ قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ۡجَر إِنَّا َ� نُِضيُع  لصَّ

َ
 ﴾١٧٠لُۡمۡصلِِح�َ ٱأ

دارند، (پاداش  و نماز را بر پا  می جویند که به کتاب (الله) تمسک می و کسانی« ]١٧٠[األعراف: 
 .»کاران را ضایع نخواھیم کردند داشت) به راستی ما پاداش درستبزرگی خواھ

خود،  احکامھا  آن تواند در برابر آیاتی که خداوند متعال در ھیچ انسان عاقلی نمی
آموزد، بگوید: فھم این آیات ممکن نیست؛ حتی شخص  بخصوص اصول دین را به ما می

سوادی که خواندن و نوشتن بلد نیست نیز ھنگام شنیدن آیات الله، معنی و  امی و بی

ْ ﴿ فھمد، ھمانند این کالم الھی: را میھا  آن مقصود اکثر �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ْ  لصَّ ۚ ٱَوَءاتُوا َكٰوةَ َوَما  لزَّ

نُفِسُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ َ�ُِدوهُ ِعنَد 
َ
ُمواْ ِ� ِۗ ٱُ�َقّدِ َ ٱإِنَّ  �َّ و « ]١١٠[البقرة:  ﴾١١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ

فرستید، آن را  و ھر کار نیکی را که برای خود از پیش می بر پا دارید و زکات را ادا کنید نماز را
 . »بینا است ،کنید نزد الله خواھید یافت، یقینًا الله به آنچه می

مضمون این آیه واضح و روشن است؛ به برپا داشتن نماز و دادن زکات و نیز ذخیره 
 دھد؛  دیگر اعمال نیک فرمان می

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ چنین است این کالم الھی:ھ ۖ ٱَرُ�وا  ﴾٣٢َ�َن َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ�  ۥإِنَّهُ  لّزَِ�ٰٓ
این نھی واضح و روشن  »و بد راھی است! دیک زنا نشوید، که کار بسیار زشتو نز« ]٣٢[اإلسراء: 

و امثال این آیات در قرآن کریم  رای ما تفسیر کنداست و نیازی نیست کسی آن را ب
ھای خداوند  را برای ما تفسیر نماید و این از رحمتھا  آن بسیارند و نیازی نیست کسی

 متعال است.
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ھدایت بشریت و این کتاب محکم و استوار خود را  ی خداوند متعال قرآن را وسیله
نیست که انسان نیازمند آن  موردیراھنما و قانون اساسی انسان قرار داده است؛ ھیچ 

یا به صراحت یا با اشاره که  بیان نموده استعالی در کتاب خود باشد مگر اینکه الله ت
 اند. و برخی نسبت به آن جاھل اند برخی آن را فرا گرفته

از آن یاد نشده باشد و  ج ھیچ خلق و خوی نیکی نیست که در قرآن و سنت نبوی
در قرآن و سنت ما را از  ج ھیچ خلق و خوی بدی نیست مگر اینکه الله تعالی و رسولش

 د.ان آن نھی کرده
نیازمند مراجعه به اھل علم ھا  آن آری، در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که فھمیدن

بینیم اھمیت سنت  است، ھمانند آیات میراث، طالق، خرید و فروش؛ به ھمین دلیل می
در اسالم، کمتر از قرآن کریم نیست؛ چنانکه ھرکس به سنت اعتراف نکند،  ج پاک پیامبر

در حاشیه قرار و نیز برای کسی که از اھمیت آن بکاھد یا آن را در اسالم جایگاھی ندارد 
، ایمانی نخواھد بود زیرا سنت دومین مصدر شریعت اسالم است و اسالم جز با آن دھد

و سنت نبوی،  ؛رآن است، ھمانند پیوند سر با جسدشود؛ این مصدر متصل به ق کامل نمی
شارح، مفسر و مکمل است، بطور مثال: خداوند متعال در قرآن کریم، خواندن نماز را بر ما 

ھا و  فرض کرده است و سنت نبوی کیفیت نماز، اوقات، ارکان، شروط، واجبات، سنت
در این مرحله علمای ربانی  .دھد ضو و غیره را به ما آموزش میھمچنین غسل و و

فھماندن امور دین به مردم دارند و باید آن دسته از امور دین را که  خطیری در ی وظیفه
اند، به آنان بفھمانند،  در قرآن و سنت نفھمیده ناتوانی در فھم و نه کاستیمردم به سبب 

 کامل شده است.   ج زیرا دین الله تعالی با وفات پیامبر
رای ما چنان ب ج گوید: رسول الله روایت است که می س از عرباض بن ساریه

آورد. ما گفتیم:  ھا را به لرزه در و قلب ھا از آن اشکبار گشت ه چشمای ایراد نمود ک موعظه

قَْد «گیری؟ فرمود:  یا رسول الله، گویی این موعظه وداع است؛ از ما چه عھد و پیمانی می
 يَِز�ُغ َ�نَْها 

َ
َيَْضاِء يَلْلَُها َكنََهارَِها ال

ْ
تُُ�ْم ىلَعَ ابل

ْ
 َهالٌِك..تََر�

َّ
شما را بر آیین و : «»َ�ْعِدي إِال

پذیرد] و شب آن مانند روز آن [روشن]  ای نمی دالیل آشکاری ترک نمودم [که ھیچ شبھه
 ١...».تابد  و جز ھالک شده از آن روی برنمی است

                                           
 .٤١صحیح ابن ماجة، شماره:  -١
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قرآن  داشتهبیان ھا  آن ھا آیه ھستیم که خداوند متعال در ھمچنین در قرآن شاھد ده
 از دنیا نبردروشنگر ھر چیز است و از ھر مثلی در آن آمده است و خداوند پیامبر خود را 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ فرماید: مگر بعد از آنکه دین را برای او کامل کرد، الله متعال می
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ دِ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱدِيَنُ�ۡم َو� امروز دین شما « ]٣[المائدة:  ﴾يٗنا

 »و اسالم را (بعنوان) دین برای شما برگزیدم. ت خود را بر شما تمام نمودمرا کامل کردم و نعم
نازل شد و یکی از دالیل نزدیکی اجل  ج این آیه در اواخر زندگی شریف رسول الله

و  و امتش مبنی بر کامل شدن شریعتش پیامبر بشارتی بود برایایشان بود و در عین حال 

ِ ٱإِذَا َجآَء نَۡ�ُ ﴿فرماید:  نصر بود که خداوند در آن می ی این افزون بر سوره  ١لَۡفۡتحُ ٱوَ  �َّ
يَۡت 

َ
ِ ٱيَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  �َّاَس ٱَوَر� ۡفَواٗجا �َّ

َ
ۚ ٱفََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  ٢أ َ�َن  ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغفِۡرهُ

ابَۢ� و مردم را ببینی که  که یاری الله و پیروزی فرا رسد. ای پیامبر) ھنگامی«( ]٣-١[النصر:  ﴾٣تَوَّ
پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش  .شوند ه گروه در دین الله داخل میگرو

تو به پایان  ی وظیفه. این بدان معنا بود که: ای پیامبر، »پذیر است ھمانا او بسیار توبهبخواه، 
، تو رسالت را ابالغ کردی و امانت را ادا نمودی و مردم گروه گروه در دین است رسیده

الله تعالی وارد شدند و این خود بیانگر آن است که دین الله تعالی قبل از امامتی که شیعه 
 بدان معتقد است، کامل گشته و بوده است.
، این است که بعد ج آن بعد از وفات رسول الله از جمله دالیل کمال اسالم و نیز حفظ

از توفیق الله تعالی، قرآن به تنھایی موجب اسالم آوردن ھزاران غیر عرب شد که چیزی از 
اسالم شنیدند،  دانستند، برخی از این افراد ھمین که آیات الھی را می زبان عربی نمی

دانستند، اسالم  زبان عربی نمی و با اینکه چیزی از دوش میشان نرم  ھای آورند، قلب می
آوردند و امثال این افراد بسیارند؛ این افراد وقتی آیات الله تعالی را شنیدند، احساس  می
ھا  آن کند و شان را خطاب می  و فطرت است شدهھا  آن ھای کردند چیز زیبایی وارد قلب می

 ھای به اذن الله وارد قلبنماید، در نتیجه نور اسالم  شان می را تسلیم پروردگار و خالق

ا لََّقالُواْ ﴿فرماید:  شد؛ پاک و منزه است خداوندی که میھا  آن ۡعَجِمّيٗ
َ
َولَۡو َجَعۡلَ�ُٰه قُۡرَءانًا أ

لَۡت َءاَ�ُٰتهُ  ۚ وَ  ۥٓۖ لَۡوَ� فُّصِ ِيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى وَِشَفآءٞ ۗ قُۡل ُهَو لِ�َّ ٞ ٞ وََعَرِ�ّ ِينَ ٱَء�ۡعَجِ�ّ ِمُنوَن َ� يُؤۡ  �َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
َ�نِۢ بَعِيدٖ  ُ�َناَدۡونَ ِ�ٓ َءاذَانِِهۡم َوۡقٞر وَُهَو َعلَۡيِهۡم َ�ً�� أ و اگر آن « ]٤٤[فصلت:  ﴾٤٤ِمن مَّ

اضح) چرا آیاتش روشن (و و«گفتند:  دادیم،  یقینًا می را قرآنی عجمی (= غیر عربی) قرار می
که  این (قرآن) برای کسانی«بگو: » ربی است؟!و (مخاطب آن) ع نیست؟! آیا (قرآن) عجمی است
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و  است شان سنگینی ھای آورند، در گوش که ایمان نمی و کسانی ایمان آوردند، ھدایت و شفاست
ایی دور ندا اند که گویا) از ج ) کوری است، آنان (ھمچون کسانیی هشان  (مای آن (قرآن) برای

 .»شوند داده می
ھا  آن پرورش داد و بر ھدایت ،بودھا  آن مملو از صداقتخداوند خیری را که در وجود 

ِ ٱقَۡد َجآَءُ�م ّمَِن ﴿فرماید:  افزود؛ پاک و منزه است خداوندی که در مورد کتابش می َّ� 
بِ�ٞ  ُ ٱَ�ۡهِدي بِهِ  ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ َ�ٰمِ ٱُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  �َّبَعَ ٱَمِن  �َّ لَُ�ٰتِ ٱَوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن  لسَّ  لظُّ

ۡسَتقِي�ٖ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �ُّورِ ٱإَِ�  به راستی از جانب الله « ]١٦-١٥[المائدة:  ﴾١٦َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
ی آن کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند  نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. الله بوسیله

 برد و ھا به سوی روشنایی می را از تاریکیھا  آن کند و به فرمان خود ھای سالمت ھدایت می به راه
 »کند. را به راه راست ھدایت میھا  آن

حالی است که متاسفانه برخی از اعراب مسلمان و نیز غیر مسلمان، آیات الله را این در
و یا  ندنھ میگردانند و آن را کنار  شود، اما از آن روی می تالوت میھا  آن شنوند که بر می

ۡ� ﴿فرماید:  کنند؛ پاک و منزه است پروردگاری که می استھزاء می
َ
َدَ�ُهۡم  َِٔوُ�َقّلُِب أ

بَۡ�َٰرُهۡم َكَما لَۡم يُۡؤِمُنواْ بِهِ 
َ
�ٖ َونََذرُُهۡم ِ� ُطۡغَ�ٰنِِهۡم َ�ۡعَمُهونَ  ۦٓ َو� َل َمرَّ وَّ

َ
و ما « ]١١٠[األنعام:  ﴾١١٠أ

و آنان  که از اول به آن ایمان نیاوردند گونه کنیم ھمان یشان را دگرگون م و دیدگانشان  ھای دل
 »سازیم. شان سرگردان رھا می را در سرکشی

روشن  از تفسیر آیات قرآن کریم و اند که با تاثیرپذیری بسیاری از غیر مسلمانان بوده
ون وجود امام یا وصی ، اسالم را بدھا برای آنبرخی از معانی و معجزات علمی قرآن  شدن

الله تعالی، قرآن به تنھایی سبب ھدایت  این خود بیانگر آن است که پس ازو  اند پذیرفته
  شنیدهھا  آن شناختند و نه چیزی از که نه امامان را می است ھا نفر به اسالم بوده میلیون
 بودند.

ھدف از این مطالب، این توصیه به عوام شیعه است که به قرآن کریم مراجعه کنند و با 
روشن خواھد ھا  آن صحیح در آن تدبر کنند که در این صورت حقایق بسیاری برایفھم 

شد، تا راه مستقیم الله را با ثبات و طمأنینه طی نمایند و از دوری از کتاب الله و کنار 
در روز قیامت از تمامی کسانی که قرآن را کنار  ج گذاشتن آن برحذر باشند، زیرا رسول الله

 لرَُّسوُل ٱَوقَاَل ﴿ فرماید: گذاشتند و بدان عمل نکردند، شکایت خواھد کرد، الله تعالی می
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ْ ٱَ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ�  َُذوا و پیامبر (الله) گوید: « ]٣٠[الفرقان:  ﴾٣٠َمۡهُجوٗر� ۡلُقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  �َّ
 .»قوم من این قرآن را رھا کردندگمان  پروردگارا! بی

و آن را از دریافت دین و  است دین شیعه، فکر و اندیشه را در بند کرده
 کند دالیل آن از قرآن کریم دور می

شیعی را از قرآن و نیز  ی با روایات منسوب به امامان، جامعه است دین شیعه توانسته
یعنی قرائت قرآن کریم و تدبر و فھم ، است کمترین حقوقی که الله تعالی به آنان بخشیده
 آن بر اساس نصوص بّین و آشکارش، دور کند.

ترین علوم اختصاصی امام معصوم است؛ قرآن  ھا معتقدند که علم قرآن از مھم آن
نوشتاری صامت و خاموش است و نیاز به مفسری ناطق و گویا دارد که آن را تفسیر و 

ود و مراد الله تعالی استنباط نماید و این قابلیت جز تأویل نماید و احکام آن را مطابق مقص
برای امام معصوم وجود ندارد و این دو از یکدیگر جدایی ناپذیرند؛ قرآن عبارت از رسم و 

گوید و ھرکس  باشد، اما صامت است و سخن نمی خط و نگاری است که در دست ھمه می
حرمت  است و را فسخ کردهبکوشد آن را خارج از چارچوبش به سخن آورد، پیمان آن 

این امر جز تبدیل  ی مقدس آن را زیر پا نھاده است و از فرمان آن تمرد کرده است و نتیجه
 دین، مردود نمودن آن، تمرد و خروج بر آن چیز دیگری نیست.

این قرآن است، از او بپرسید و او را به «اند:  این مقوله را نسبت داده س ھا به علی آن
دھم، در  گز چیزی به شما نخواھد گفت، من در مورد آن به شما خبر میسخن آورید، ھر

آن علم گذشتگان و علم آنچه تا روز قیامت خواھد آمد، وجود دارد و این قرآن میان شما 
، پس اگر در مورد آن از من بپرسید شما را از آن مسایل شماستکند و بیانگر  حکم می

گاه خواھم کرد  ١».آ

                                           
ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ینطق لکم، أخبرکم عنه، إن : «٢١٩، شرح محمد عبده ص ١٥٨نهج البالغة: الخطبة  -١

فیـه علـم ما مضی وعلـم ما یأتي إلی یوم القیامة، وحکم ما بینکم وبیان ما أصبحتم فیه، فلو سألتموني عنه 

 ٢١٩، شرح محمد عبده ص ١٥٨نهج البالغة: الخطبة ». لعلمتکم



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ٤٠

این قرآن خطی است که میان «گوید:  است که می س علی ب بهقول دیگری نیز منسو
این گوید و نیاز به ترجمان و مفسر دارد و  دو جلد نگاشته شده است و با زبان سخن نمی

  ١».گویند مردانند که از آن سخن می
کرد، ابوجعفر  ن را تفسیر میکه وقتی وی قرآ است در حدیث قتاده آمده ھمچنین

وای بر تو ای قتاده، اگر قرآن را از پیش خود «و گفت:  نمود را رداین کار وی و  شنید
اندازی، اما اگر آن را از  و دیگران را نیز به ھالکت می  ای کنی که ھالک گشته تفسیر می

ای؛ وای بر تو ای قتاده، قرآن  و دیگران را نیز ھالک کرده ای ای، ھالک شده مردان گرفته
 ٢».اند اطب آن قرار گرفتهدانند که مخ را تنھا کسانی می

که من حاضر بودم، مردی بر  گوید: درحالی از سالم بن ابی سلمه روایت است که می 
فعال «گفت:  ÷ ابوعبدالله حروفی از قرآن خواند که ھمانند قرائت مردم نبود؛ ابوعبدالله

نماید، ظھور  ÷ خوانند بخوان، تا اینکه قائم این قرائت را نخوان و آنگونه که مردم می
 ÷ خواند و مصحفی را که علی وقتی قائم ظھور کرد، کتاب الله را آنگونه که باید می

 ٣».آورد بیرون می است، نوشته
قمی در تفسیر خود به این اصل اشاره کرده است، آنجا که این قول را به جعفر نسبت 

آن ما و ھایی برای مردم زده شده است و خداوند با  در قرآن مثال«دھد که گفت:  می
 ٤».داند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده است و غیر از ما کسی آن را نمی

                                           
 له مـن ترجمان، وإّنما ینطـق عنه «همان:  -١

ّ
هـذا القرآن إّنما هـو خط مستور بین الدفتین ال ینطق بلسان والبد

 ». الرجال

ة، إن کنت ویحك یا قتاد«ر: جعفـو بل أفقا؛ ٣٣٥٥٦، حدیث: ١٣، باب: ١٨٥: ی ، صفحه٢٧الوسائل: جلد:  -٢

أهلکت،  إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلکت وأهلکت، وإن کنت قد أخذته من الرجال فقد هلکت و

 ».ویحك یاقتادة إنما یعرف القرآن من خوطب به

کف عن هذه القراءة أقرأ کما «؛ فقال أبو عبد الله: ٦٣٣: ی ، صفحه٢األصول من الکافي: باب النوادر، جلد:   -٣

، فإذا قام القائم قرأ کتاب الله علی حده وأخـرج المصحف الذي کتبه ÷ ناس، حتی یقـوم القائمیقرأ ال

 ».÷ علي

 ».والقرآن ضرب فیه األمثال للناس وخاطب الله نبیه به ونحن، فلیس یعلمه غیرنا«؛ ٢/٤٢٤تفسیر القمي:  -٤
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مطابق باورھا و اعتقادات شیعه در مورد قرآن، کسی که برای رسیدن به راه مستقیم  
رسد! این شخص یا باید منتظر خروج قائم بماند و یا  ھرگز به حق نمی ،کوشد پروردگار می

 گمراھی به سر برد؟! تا زمان مرگش در حیرت و
شود که حجت قرآن را به وجود  ھای شیعه به کثرت یافت می چنین روایاتی در کتاب

باشد و علم  و آن علی می است کند، زیرا قرآن تنھا برای یک نفر تفسیر شده قیم مقید می
قرآن پس از علی به امامان بعد از او رسیده است و ھر امامی این علم را به امام پس از 

ھا بیش از  سپرده است، تا اینکه علم آن به امام دوازدھم رسید و او نزد دوازده امامی خود 
 از شیعه، معدوم است. ھایی فرقهقرن است که غایب و مفقود است و نزد  ١١

ھا  آن از آنجایی که حجیت قرآن با این شخص غایب و یا معدوم مرتبط است، نزد
باب استدالل، به قرآن توان در  احتجاج به قرآن بخاطر غیبت قیم آن، متوقف است و نمی

 و ھمین برای تباھی و گمراھی کافی است. مراجعه کرد
توضیح دین و  با این ھمه عجیب است که دین شیعه وجود امامان معصوم را برای

صورت  در اینداند.  تفسیر آن به طوری که مصون از ھر اشتباه و خطایی باشد، ضروری می
و بدان  ندد موجود در دنیا اسالم را پذیرفتگوییم: چگونه این جمعیت زیا میھا  آن ما به

کنند شارع مقدس، امت را در عصر غیبت که صدھا سال  یکه ادعا م درحالی ندداگردن نھ
 بطول انجامیده، به فقھا ارجاع داده است.است 

معصوم نیستند که درنتیجه احتمال دارد دچار انواع ھا  آن این درحالی است که فقھای
نقص و اشتباه و خطا در فھم قرآن و سنت شوند؛ فقھای شیعه خود نیز در این تناقض 

 حیران و سرگردانند.
و چه بسا که ھزاران  است هسال است که شروع شد ١٢٠٠غیبت امام معصوم بیش از 

جایگزینی برای این غیبت آیا دین شیعه  با این وضعیتسال دیگر نیز ادامه داشته باشد، 
محکمی ربط دھد تا به  دستاویز؟ تا بتواند عوام شیعه را به طوالنی و مبھم سراغ دارد

زیرا  سر انگشتی از دین خود فاصله نگیرند، دینی که مملو از تناقضات است، ی اندازه
باشد بجای آنکه مصدر و منبع اول و اساسی دین اسالم،  اساس و مبنای آن فلسفه می

 موافق نیست.ھا  آن یعنی قرآن کریم باشد که با
ی شیعیان  پرداختند که فکر و اندیشه ھا برای رھایی از این وضعیت به جعل روایاتی آن

 نمودهھا  تناقضات، اختالفات و دروغرا وادار به تسلیم در برابر ھا  آن و است را اسیر کرده
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کالم امام با  ھمسان دانستنتقیه و  ی ھایی ھمچون باور به اعتقاد بداء، اجازه است، دروغ
 ھا.  میان آن بدون قائل شدن به کمترین تفاوتیکالم الله تعالی 

که در مورد پایان کار بنی عباس سخن  است در تفسیر قمی روایتی طوالنی آمده
ھرگاه در مورد چیزی به شما خبر دادیم، «گوید:  گوید، امام شیعیان در این روایت می می

ھمان گونه خواھد بود که گفتیم، پس بگویید: خداوند و رسول او راست گفتند و اگر 
 ١».اداش بگیریدبرخالف آن بود، بگویید: خداوند و رسول او راست گفتند و اینگونه دو پ

 ی ھای ساختگی، قلوب جامعه عالوه بر آنچه بیان شد، جاعالن توانستند با روایت
آنکه «... اند که گفت:  به ابوعبدالله نسبت دادهھا  آن ،ترسان و ھراسان بگردانندشیعی را 

 ٢».و این در حد شرک است است سخن ما را رد کند، گویا سخن الله را رد کرده
بلکه مازندرانی بر این م امامان را ھمچون کالم الله تعالی دانسته است!! این روایت کال

قال الله «کند، جایز است بگوید:  برای کسی که از ابوعبدالله روایت می«که:  باور است
گوید: حدیث ھریک از امامان معصوم  زیرا قول امام ھمانند قول الله است؟!! وی می» تعالی

اختالفی نیست، ھمانگونه که کالم الله ھا  آن در میان اقوال ھمان قول الله تعالی است و
 ٣».تعالی اختالف و تضاد ندارد

اید، چنانکه در آنجا عوام مردم  با این تفصیل شما گوی سبقت را از کنیسه ھم ربوده
چون و چرا تسلیم امر و قضاوت  بی تسلیم امر راھبان ھستند و در اینجا نیز عوام شیعه

 اشند.ب مراجع خود می
با ھا  آن رو رابطه و پیوند جامعه شیعی با روایات منسوب به امامان بیش از ارتباط از این

 توانند در روایات امامان تفکر کنند، یا کتاب الله متعال است، تا جایی که عوام شیعه نمی
و بسنجند. حتی اگر با این کار در پی اطمینان بیشتر و  هرا با قرآن مقایسه نمودھا  آن

دھند که چه  زیرا بر این باورند و این احتمال را می ،تصحیح اعتقاد و باورھای خود باشند

                                           
إذا حدثناکم بشيء فکان کما نقول، فقولوا: «؛ ٤/٩٩؛ بحار األنوار: ٣١١ – ٣١٠، صفحه: ١تفسیر القمي، جلد:  -١

 ». صدق الله ورسوله، وإن کان بخالف ذلك فقولوا: صدق الله ورسوله تؤجر مرتین

الحدائق «و  ٣/٨»: من الیحضره الفقیه«دیگری در ؛ و با لفظ ٦/٣٠١؛ التهذیب، طوسی: ١/٦٧الکافي، کلینی:  -٢

 ».الراد علینا کالراد علی الله، وهو علی حد الشرك«.. آمده است.  ١٣/٢٥٩»: الناضرة

 ٢/٢٢٥شرح اصول کافی، مازندرانی:  -٣
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ابدی  یا لعنت  ھندو در معرض زیان جاودان قرار د ایندبسا با این کار خود را ھالک نم
  گیر ایشان گردد. گریبان

که در گذشته به تألیف این روایات دروغین پرداختند، ھا  آن ناز این جھت، بزرگا
از این ترس ھا  آن توانستند چنین ترسی را در دل عوام به وجود بیاورند و بزرگان امروزی

کنند، تا از  ھا را به نفع خود می ی بردار ، بھترین بھرهاست باطلی که در دل عوام ایجاد شده
آنان برای ایشان را به بردگی و بندگی بکشانند و ھا  آن تواناین طریق، عوام شیعه و افراد نا

و اموال و  دنبشیعی سیطره یا ی چنان جایگاھی قائل شوند که تقریبا بر تمام جامعه
اش شیعیان را  را بربایند و به این ترتیب بر غیبت امامی که انتظار طوالنیھا  آن ھای عقل

 ملول کرده است، سرپوش بگذارند.
شماری در تضاد با  بیدر قرآن کریم آیات ھا  آن کنم، م شیعیان تعجب میمن از عمو

را از تدبر در قرآن منع  ایشانو  است که منسوب به امامان بوده کنند روایاتی مشاھده می
اندیشند؛ در این آیات قرآنی، خداوند متعال بندگانش را با اوامر و  کنند، اما باز ھم نمی می

نَساُن  -َيا َأيَُّها النَّاُس «دھد:  ن قید و بند مخاطب قرار میتوجیھاتی مستقیم و بدو َيا َأيَُّها اْإلِ

ِذيَن آَمنُواْ  -َيا ِعَباِدَي  -َيا َبنِي آَدَم  - َها الَّ . امکان ندارد خداوند متعال در کتاب عزیزش »َيا َأيُّ
 کند!!! انسان را با این الفاظ مخاطب قرار دھد و سپس او را از تدبر در آن منع

به سوی رشد ما به روشنی در کتاب الله تعالی شاھد اعتراف جن مبنی بر ھدایت قرآن 
ھیچگونه تفسیر یا ھا  آن حالی است که جن از ھیچیک از امامانو صالح ھستیم، این در

شنیده است؛ دلیل آن  ج توجیھی دریافت نکرده است، بلکه تنھا قرآن را در محضر پیامبر

نَُّه ﴿ نیز این آیه است:
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
نِّ ٱَ�َفٞر ّمَِن  ۡسَتَمعَ ٱقُۡل أ  ١َ�َقالُٓواْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ۡ�ِ

َحٗدا ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ�  لرُّۡشدِ ٱَ�ۡهِدٓي إَِ� 
َ
ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنآ أ به من ای پیامبر!) بگو: «( ]٢-١[الجن:  ﴾٢َولَن �

گمان  اند، پس گفتند: بی گروھی از جنیان (به این قرآن) گوش فرا دادهوحی شده است که ھمانا 
و ھرگز  کند، پس ما به آن ایمان آوردیم یما قرآن عجیبی شنیدیم. که به راه راست ھدایت م

 .»دھیم کسی را با پروردگارمان شریک قرار نمی
و خاموش الزم است ھریک از شیعیان در خلوت از خود بپرسد: اگر قرآن کتاب صامت 

، اما کتاب است است و علی کتاب ناطق، چرا خداوند کتاب ناطق را برگرفته و میرانده
جز از طریق ائمه به تفسیر آن  بلکه بر ما واجب شدهصامت را باقی گذاشته است؟ 

توانیم  شنویم و نه می میھا  آن بینیم و نه چیزی از را میھا  آن نپردازیم، امامانی که نه
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دریافت نماییم!!! و چرا علی و سایر امامان، برای مردم تفسیری باقی ھا  آن چیزی از
امت گمراه ھا  آن نگذاشتند که ھمانند قرآن برای امت محفوظ بماند؟! تا اینکه در غیاب

 شوند!!! تنھا مفسران قرآن محسوب میھا  آن کردند، زیرا که باید چنین می نشود!! درحالی
یابیم که: علی  ھای شیعه روایات زیادی با این مضمون می ابدر کت بلکه فراتر از این

را مبنی بر اخراج قرآن برای  ج قرآن واقعی و اصلی را از امت پنھان نمود و وصیت پیامبر
کند که گفت:  روایت می س از ابوذر غفاری ١»االحتجاج«امت، عملی نکرد! طبرسی در 

کرد و بر مھاجران و انصار عرضه  قرآن را جمع ÷ فوت کرد، علی ج وقتی رسول الله«
پس وقتی ابوبکر آن را باز کرد، در  ؛این کار وصیت کرده بود او را به ج نمود، زیرا پیامبر

عمر از جای خود پرید و  لذاقوم را مشاھده نمود،  ھای ھا و رسوایی بدیاول آن  ی صفحه
و  نیز آن را گرفت ÷ ؛ علیما را نیازی به آن نیستگفت: ای علی، آن را بازگردان، 

پس عمر به او  –زید یکی از قاریان قرآن بود  –بازگشت، سپس زید بن ثابت را احضار کردند 
ھای مھاجرین و انصار نگاشته شده است، زید  که در آن بدی است گفت: علی قرآنی آورده

 هبه وی پاسخ داد ... پس آنگاه که عمر به خالفت رسید، از علی خواست که آن قرآن را ب
 »بدھد و در میان خود به تحریف آن پرداختند.ھا  آن

امکان  ،بخاطر تقیه«گوید:  عالمه و محقق شیعه حاج میرزا حبیب الله ھاشمی می
تصحیح قرآن برای امام علی در عھد خالفتش فراھم نبوده است و نیز به این خاطر که در 

 ».روز قیامت حجتی بر تحریف گران و تغییر دھندگان باشد!!
به کفر ھا  آن بازگشتامامان از ترس اختالف میان مردم و «گوید:  ھاشمی نیز می

 ٢».توانستند قرآن صحیح را ارائه دھند نمی ،اصلی

                                           
 ÷ جمع علي ج لما توفـي رسول الله«؛ ٤٣-٤٢ص ٩٨؛ و بحار األنوار: ج ١/١٥٥اإلحتجاج، طبرسي:  -١

، فلما فتحه أبو ج القـرآن، وجـاء بـه إلـی المهاجرین واألنصار وعرضه علیهم، لما قد أوصاه بذلك رسول الله

 ÷ بکر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم فوثب عمـر وقال: یا علي! اردده فال حاجـة لنا فیه، فأخذه
  وکـان –وانصرف، ثم أحضروا زید بـن ثابـت 

ً
  إن: عمـر لـه لفقا -للقـرآن قارئا

ً
 فضائـح وفیـه بالقرآن جاء علیا

  سأل عمر استخلف فلمـا.. ذلك إلـی زیـد فأجابه واألنصار، المهاجرین
ً
رفوه فیما فیح القرآن إلیهم یدفع أن علیا

 ».بینهم

 .٢٢٠ – ٢١٧ – ٢١٤: ات، مختار اول، صفح٢منهاج البراعة في شرح نهج البالغة، جلد:  -٢
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ادعای عدم تمکین امام علی در تصحیح قرآن، تا اینکه در روز قیامت بر تحریف گران و 
دنبال داشته باشد،  علی را به ی تغییر دھندگان حجت باشد، بیش از آنکه مدح و تزکیه

جرمی شدیدتر از جرم ابوبکر و ھا  آن گویی افهزباشد!! زیرا وی بر حسب گ سبب جرح او می
؟!! رھا نمودرا در گمراھی ھا  آن وی قرآن را به امت نداد و چراکهعمر مرتکب شده است، 

مبنی بر آشکار نمودن قرآن را اطاعت نکرده است!! از  ج ھمچنین وصیت رسول الله
  را در گمراھیھا  آن گر ھا انسان چیست که علی بخاطر تعدادی تحریف طرفی گناه میلیون

 رھا کرده است؟!!
باالترین مراتب ایشان در  س پس بر مبنای اعتقادات و باورھای شیعه در مورد علی

را کتمان نموده است؛ حال آنکه الله تعالی در دارد چراکه قرآن کریم  کتمان علم قرار

ِينَ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  می ،کنند کسانی که کتمان علم میمورد  نَزۡ�َا مَِن  �َّ
َ
ٓ أ يَۡ�ُتُموَن َما

ُٰه لِلنَّاِس ِ�  لُۡهَدىٰ ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم  لِۡكَ�ٰبِ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ
ُ
ُ ٱأ َوَ�ۡلَعنُُهُم  �َّ

ٰعُِنونَ ٱ  ایم الئل روشن و ھدایت نازل کردهکه آنچه را که از د ھمانا کسانی« ]١٥٩[البقرة:  ﴾١٥٩ل�َّ
را لعنت ھا  آن کنند، الله بعد از آنکه آن را در کتاب (تورات) برای مردم بیان نمودیم، کتمان می

 .»کنند را لعنت میھا  آن کنندگان (از مؤمنان و فرشتگان نیز) و لعنت کند می
ھا و مشکالتی است که  مسؤول تمامی فتنه س بر مبنای افتراھای این جاعالن، علی

مخفی نمودن قرآن به دنبال داشته است، به عالوه سکوت او از حقش در مورد والیت در 
طول دوران خالفت خلفای سه گانه و قرار دادن والیت، تحت تصرف نواصب مرتد، بنا بر 

 ھا. دیدگاه آن
چنانکه در صحیحین نزد اھل سنت ثابت است، با  س این درحالی است که ابوبکر

بخدا سوگند اگر از دادن «جنگید و گفت:  ،مرتدانی که از پرداخت زکات سر باز زدند
، بخاطر آن با ایشان خودداری کننددادند،  می ج زانوبند شتری که در زمان رسول الله

فرماید:  ی عمل پوشاند که می ر این قول الله تعالی را جامهو به این ترتیب ابوبک »جنگم می

َ ٱرَِجاٞل َصَدقُواْ َما َ�َٰهُدواْ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱّمَِن ﴿ ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  �َّ ن يَنتَِظُرۖ  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
ْ َ�ۡبِديٗ�  لُوا که به عھد و پیمانی که با الله از مؤمنان مردانی ھستند « ]٢٣[األحزاب:  ﴾٢٣َوَما بَدَّ

بسته بودند (صادقانه) وفا کردند، پس کسی از آنان ھست که پیمان خود را به آخر رساند (و 
و ھرگز تغییر و تبدیلی (در  ت که در انتظار (و چشم براه) استشھید شد) و از آنان کسی ھس

 .»اند پیمان خود) نیاورده
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 شیعه در مورد قرآن وجود دارد، ی کر و اندیشهیکی از قید و بندھای خطرناکی که در ف
که قرآن معنایی باطنی دارد؛  اند زیادی با این مضمون نقل کردهاین است که روایات بسیار 

قُۡل ﴿گوید: از امام کاظم در مورد این آیه پرسیدم:  از محمد بن منصور روایت است که می
 َ َم َرّ�ِ َما َحرَّ بگو: (الله) فقط کارھای « ]٣٣[األعراف:  ﴾َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطنَ  لَۡفَ�ِٰحَش ٱإِ�َّ

إّن القرآن له «امام در پاسخ فرمود:  »زشت را، چه آشکارا باشد و چه پنھان حرام کرده است

 ١».قرآن دارای یک ظاھر و یک باطن است« :»ظهٌر وبطن

اند که ایشان  دروغ بسته ج براند، بلکه بر پیام این قوم به ھمین مقدار اکتفا نکرده

قرآن دارای یک ظاھر : «»إن للقرآن ظهرًا وبطنًا، ولبطنه بطنًا الی سبعة بطن«فرموده است: 
تا «روایتی آمده است: و در  »ھر بطن آن بطنی دارد تا ھفت بطنو یک باطن است و 

 !!!٢»ھفتاد ھزار بطن: «است و در روایت دیگری آمده »ھفتاد بطن
ای جابر قرآن دارای بطنی «اند که به جابر گفت:  به امام ابوجعفر باقر نسبت داده 

است و برای ھر بطنی، بطنی است و نیز دارای یک ظاھری است که برای ھر ظاھری نیز 
  ٣».ظاھری است؛ ای جابر، چیزی دورتر از عقول رجال مانند تفسیر قرآن نیست

ھای دروغینی  خواھند قرآن تابع روایت میھا  نآ دلیل جعل چنین روایاتی این است که
نباشد و به راحتی بتوانند پس از ھا  آن اند و در تضاد با باشد که به امامان نسبت داده

 ھموار نمودن راه، قرآن کریم را مطابق با ھوی و ھوس و تمایالت خویش تفسیر نمایند.
در تفسیر قمی  ای است که نمونهھای تفسیر باطنی قرآن در دین شیعه،  از جمله مثال

دو دریای « ]١٩[الرحمن:  ﴾١٩يَۡلَتقِيَانِ  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱَمَرَج ﴿آمده است؛ قمی در تقسیر این آیه: 
حدیثی را به  »کنند که با یکدیگر برخورد می حالیور و شیرین) را به جریان آورد در(مختلف ش

دو دریای عمیق ھستند که  إ علی و فاطمه«امام صادق نسبت داده، با این مضمون: 

                                           
 ؛ کتاب الحّجة، باب من اّدعی اإلمامة؛ ١/٣٧٤األصول من الکافي:  -١

از  –، وی یکی از اعالم شیعه است که متأثر از افکار ابن عربی ٧٢نگا: نص النصوص، حیدر آملی، صفحه:  -٢

 .٥٣٠/  ١٠٤: ی وفات یافت؛ جامع األسرار ومنبع األنوار، صفحه ٧٨٢بود، وی در سال  –غالت صوفیه 

یا جابر إّن «؛ ٣٣٥ – ١٧/٣٣٤؛ مستدرك الوسائل: ١/٢٧؛ الحدائق الناضرة، بحرانی: ١/٨٧یر العیاشي: تفس -٣

، وللبطن بطن، ولـه ظهـر وللظهـر ظهـر، یا جابر ولیس شـيٌء أبعـد من عقول الرجال من تفسیر القرآن
ً
 ».للقرآن بطنا
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 ﴾٢٢لَۡمرَۡجانُ ٱوَ  للُّۡؤلُؤُ ٱَ�ُۡرُج ِمۡنُهَما ﴿فرماید:  و می کند ر دیگری طغیان نمیھیچیک ب
 !!!١»باشد که مراد از آن حسن و حسین می ]٢٢[الرحمن: 

فھمیم که قرآن کریم  از اینجا می«گوید:  مرجع دینی شیعه، ناصر مکارم شیرازی می
ھا معنی  تواند معانی متعدد و بلکه ده است، بطوری که تنھا یک آیه میھایی  دارای بطن

 ٢».داشته باشد و تفسیر اخیر نیز از بطون قرآن است و منافاتی با معانی ظاھری آن ندارد
باشد که  تاویل نادرست این آیه میھای تفسیر باطنی قرآن در دین شیعه،  از دیگر مثال

ۡوَ�ٰ َر�َُّك إَِ� ﴿: فرماید می
َ
ِن  �َّۡحلِ ٱَوأ

َ
ِِذيٱأ َبالِ ٱِمَن  �َّ َجرِ ٱُ�ُيوٗتا َوِمَن  ۡ�ِ ا  لشَّ َوِممَّ

ھا و درختان و  و پروردگار تو به زنبور عسل الھام کرد که: از کوه« ]٦٨[النحل:  ﴾٦٨َ�ۡعرُِشونَ 

که  اند کردهروایت  ÷ ؛ از ابوعبدالله»ھایی برگزین سازند، خانه ھایی که (مردم) می داربست
زنبور را نسزد که به وی الھام شود؛ بلکه این در مورد ما نازل شده است و زنبور «گفت: 

ھا  ایم و کوه ماییم و ما ھستیم که به فرمان الله، برای الله تعالی در سرزمینش ساکن شده

َ�ُۡرُج مِۢن ﴿ فرماید:] [و اینکه می؟!! »شیعیان ما ھستند و مراد از درخت، زنان مؤمن است
ۡلَ�ٰنُهُ 

َ
َۡتلٌِف � اٞب �ُّ نوشیدنی با  ھا، آن از شکم« ]٦٩[النحل:  ﴾�ِيهِ ِشَفآءٞ ّلِلنَّاِس�  ۥُ�ُطونَِها َ�َ

یعنی  است ÷ مراد امامان؛ »آید که در آن شفا برای مردم است ھای گوناگون بیرون می رنگ
کند  ھای مؤمنان را سیراب می آید که قلب ای بیرون می نوشیدنی ÷ از علوم امامان

ۡلَ�ٰنُهُ ﴿
َ
َۡتلٌِف �  »! ؛ یعنی معانی آن در علوم مختلف است﴾ۥ�ُّ

 روایت نموده ÷ قمی در تفسیر خود به اسنادش از مردی، از حریز بن ابی عبدالله 

ۡوَ�ٰ َر�َُّك إَِ� ﴿که در مورد این آیه:  است
َ
ماییم که خداوند به ما » نحل«گفت:  ﴾�َّۡحلِ ٱَوأ

ِِذيٱ﴿ الھام کرده است: َبالِ ٱمَِن  �َّ از میان عرب شیعه  است به ما امر کرده ﴾ُ�ُيوٗتا ۡ�ِ

َجرِ ٱَوِمَن ﴿ (گروھی) را برای خود برگزینیم ا َ�ۡعرُِشونَ ﴿: و از میان عجم ﴾لشَّ : و از ﴾َومِمَّ
ھای گوناگون است، علمی است  آن خارج شده و دارای رنگ  و آنچه از شکم میان موالی

                                           
 للُّۡؤلُؤُ ٱَ�ُۡرُج ِمۡنُهَما ﴿ حدهما علی صاحبه،علي وفاطمة بحران عمیقـان ال یبغي أ«؛ ٢/٣٤٤تفسیر قمی:  -١

 ».قال:"الحسن والحسیـن" ﴾٢٢لَۡمۡرَجانُ ٱوَ 

 .١٧/٣٦٩األمثل في تفسیر القرآن:  -٢
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 ١».رسد که از ما به شما می
ارد، بلکه وجود دھا  آن مورد ادعای شیعه، به کثرت در متون تفسیر  تفسیر باطنی

از کتاب الله بدون ھا  آن شان، بیانگر دوری این حسب ادعایو  آنان است ی عقیدهاساس 
ای است بیانگر  تأویل باطنی و اعتبار آن، قاعده درواقعباشد؛  روشنی از قرآن می ی قرینه

 آزادی تصرف در تمام معانی قرآن و تحریف آن از مقصودش که این عین الحاد است.
این باور که قرآن ھفتاد تا ھفتاد ھزار معنی دارد به ھیچ عنوان با کالم الله تعالی 

َ بِهِ ﴿د: فرمای موافق نیست، آنجا که می َ�ُٰه بِلَِسانَِك ِ�ُبَّ�ِ ۡ َما �َ�َّ  ۦَوتُنِذَر بِهِ  لُۡمتَّقِ�َ ٱفَإِ�َّ
ا ّٗ ا ت به زبان تو آسان نمودیمرا (= قرآن) پس ھمانا (ای پیامبر!) ما آن « ]٩٧[مریم:  ﴾٩٧قَۡوٗما �ُّ

و اینکه  »گران (سرسخت) را با آن ھشدار دھی و گروه ستیزه پرھیزگاران را با آن بشارت دھی

نَا ﴿فرماید:  می ۡ كِرٖ  لُۡقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َ�َّ دَّ و یقینًا ما قرآن را « ]١٧[القمر:  ﴾١٧لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل مِن مُّ
 ی این آیه چندین بار در سوره »برای تذکر آسان نمودیم، پس آیا کسی ھست که متذکر شود؟!

قمر تکرار شده است تا حجتی باشد بر کسانی که قرآن را مطابق ھوی و ھوس خود و با 
؛ آن ھم اند عقل و گمراھی خود بدان رسیدهکه با کنند  تفسیر میای  تکیه بر معانی باطنی

گوید قرآن صامت  در روزی که ھیچ عذری پذیرفته نیست. یا حجتی باشد بر کسی که می
 ن قابل فھم نیست.است و جز از طریق اماما

گویند قرآن دارای ظاھر و باطن است و ھر  تمام روایاتی را که می / عالمه ابن تیمیه
این روایات از جمله روایاتی «گوید:  و می است بطنش، بطنی دارد، تا ھفت بطن، رد کرده

                                           
قال: "ما  ÷ نحل؛ عـن أبي عبدالله ی سوره ٦٨ ی ؛ و رک: تفسیر قمی و تفسیر البرهان، ذیل آیه٢٤/١١١البحار:  -١

بلغ بالنحل أن یوحی إلیها، بل فینا نزلت، فنحن النحـل، ونحـن المقیمون لله فـي أرضه بـأمـره، والجبال 

ۡلَ�ٰنُهُ ﴿ شیعتـنا، والشجـر النسـاء المؤمنات"!؟
َ
َۡتلٌِف � اٞب �ُّ  ﴾�ِيهِ ِشَفآءٞ  ۥَ�ُۡرُج ِمۢن ُ�ُطونَِها َ�َ

ۡلَ�ٰنُهُ ﴿ شرب به قلوب المؤمنین ﴾ابٞ َ�َ ﴿ من علومهم ﴾َ�ُۡرجُ ﴿ ÷ األئمـة
َ
َۡتلٌِف � (أي معانیه في  ﴾ۥ�ُّ

ۡوَ�ٰ َر�َُّك إَِ� ﴿ في قوله: ÷ علوم شتی"!، وفي تفسیر القمي بإسناده عـن رجل عن حریز عـن أبي عبدالله
َ
َوأ

ِن ﴿ قال نحن النحل الذي أوحی الله إلیه ﴾�َّۡحلِ ٱ
َ
ِِذيٱأ َبالِ ٱِمَن  �َّ أمرنا أن نتخذ من العرب شیعة  ﴾ُ�ُيوٗتا ۡ�ِ

ومن الشجر یقول من العجم ومما یعرشون من الموالی والذي خرج مـن بطونها شراب مختلف ألوانه العلم 

 الذي یخرج منا إلیکم.
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ھای حدیث یافت  را روایت نکرده است و در کتابھا  آن ھستند که ھیچیک از اھل علم
 ١».ندشو نمی

نیازمند ھا  آن آری، چه بسا برخی از آیات دارای معانی عمیقی باشند که فھم و شناخت
دقت نظر و اجتھاد از سوی کارشناسان آن باشد، اما آنچه اھل سنت بر آن اتفاق دارند، این 
است که به ھیچ عنوان ظاھر در تضاد و تناقض با باطن نیست و اصول دین آشکار و روشن 

 نیست.ھا  آن ی درابھاماست و 

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿نصر است:  ی مثال آن سوره  ب ؛ ابن عباس و عمر﴾... لَۡفۡتحُ ٱوَ  �َّ
اند و این ھمان  را استنباط کرده ج از این سوره، نزدیک شدن اجل و زمان فوت پیامبر

شریعت و دق باشد و پیرو دھد که در ایمانش صا حکمتی است که خداوند به ھر مؤمنی می

ْ ٱوَ ﴿: فرماید میپاک و منزه است پروردگاری که  ؛نه مبتدع ُقوا ۖ ٱ �َّ َ ۗ ٱَوُ�َعّلُِمُ�ُم  �َّ ُ ُ ٱوَ  �َّ َّ� 
ٍء َعلِيمٞ  د است) الله به و (آنچه که برای شما مفی و از الله بترسید« ]٢٨٢[البقرة:  ﴾٢٨٢بُِ�ّلِ َ�ۡ

 .»و الله به ھمه چیز داناست دھد شما آموزش می
را ھمراه با صوفیان غالی، از دیگر ھا  آن این دیدگاه نادرست شیعه در مورد قرآن،

ھای جعل و دروغ بستن بر الله تعالی و رسولش و  ھا متمایز ساخته است، زیرا دروازه فرقه
ھایی  روایتاست، ھمچنانکه از تفاسیر و نیز   ھای اشتباه و خرافات را باز کرده ظن و گمان

 .آید که صریحا با قرآن مخالف است یاز ایشان  بر م
بنابراین اعتقاد و باور به اینکه قرآن ھفتاد تا ھفتاد ھزار معنی دارد، موجب اختالفات 

 و اجتھادات اشتباه و تفاسیر متعارض زیاد شده است بسیار زیاد در میان مفسرین گشته
باشد و ھر پیرو  چنانکه ھر مفسر و یا قاری قرآنی معتقد به صحت اجتھاد خود می است

کند فھمش از آیه که با  پندارد، گمان می ھوی و ھوسی که رأی و دیدگاه خود را نیک می
و به  ه معانی باطنی آیه مورد نظر باشد، چه بسا از جملاست عقل و یا قلبش بدان رسیده

و این به دلیلی برای اھل بدعت  ؛شود حرف خود شگفت زده میاین ترتیب از دیدگاه من
 ھا و خزعبالت خود بپردازند. گردد که به اثبات بدعت میتبدیل 

کند و نه تنھا مردم را گرد ھم  این روش بستر انتشار وسوسه را برای شیطان مھیا می
نماید، حال آنکه قرآن به عنوان رحمت نازل  را متفرق و پراکنده میھا  آن آورد، بلکه نمی

                                           
 .١٣/٢٣مجموع الفتاوی، ابن تیمیة:  -١
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خواند که  ی آن که به راه مستقیمی فرا میتا خداوند با بیان واضح و الفاظ نوران است شده
فرماید:  ھای مؤمنان را به یکدیگر پیوند دھد؛ خداوند متعال می ی در آن نیست، قلبجک

نَفۡقَت َما ِ� ﴿
َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ِهِۡمۚ لَۡو أ

َ
�ِض ٱَو�

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو�ِهِۡم َوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�

َ
آ � َ ٱَ�ِيٗعا مَّ لََّف  �َّ

َ
�

الفت داد، اگر تمام آنچه را که ھا  آن ھای و بین دل« ]٦٣[األنفال:  ﴾٦٣َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ۥبَۡيَنُهۡمۚ إِنَّهُ 
 الفت دھی، ولی الله در میان شان ھای توانستی بین دل کردی، نمی میخرج  ،در روی زمین است

 . »الفت داد، ھمانا او پیروزمند حکیم استھا  آن

ْ ٱوَ ﴿فرماید:  می ھمچنین ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�تَِصُموا ْۚ وَ  �َّ قُوا ْ ٱَ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا َّ� 
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ٰ َشَفا  ۦٓ َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ إِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ

نَقَذُ�م فَ  �َّارِ ٱُحۡفَر�ٖ ّمَِن 
َ
ۗ أ ُ  ّمِۡنَها ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ  ﴾١٠٣لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ

و نعمت  اسالم) چنگ زنید و پراکنده نشویدو ھمگی به ریسمان الله (= قرآن و « ]١٠٣عمران:  [آل
ھای شما الفت داد، آنگاه  الله را بر خود یاد کنید، آنگاه که دشمنان (یکدیگر) بودید، پس میان دل

لی از آتش بودید، (او) شما را از آن اگود ی و شما بر لبه ضل) نعمت او برادر (یکدیگر) شدیدبه (ف
 .»ه شما راه یابیدسازد، باشد ک گونه الله آیات خود را برای شما روشن می نجات داد. این

اند که گفته است:  نسبت داده س نکردند، بلکه به ابوجعفر اکتفاھا به این مقدار ھم  آن

ى ما أنزل اهللا جل جالله ـم الناس القرآن علـن يعلـت فساطيط لمـإذا قام قائم آل محمد ضرب«

محمد قیام چون قائم آل : «»فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم ألنه يخالف فيه التأليف
به  است دارد تا افرادی قرآن را آنگونه که خداوند نازل فرموده ھایی برپای می کند، خیمه

مردم بیاموزند، لذا یاد گرفتن آن برای کسانی که اآلن آن را حفظ ھستند بسیار سخت 
 .١»خواھد بود، زیرا آن قرآن با قرآن موجود فعلی مخالف است

 از حفظ قرآن کریم است!! این دعوتی صریح و روشن به تحذیر
که بندگان  کنند چنین روایاتی را قبول میسوال من این است که: چگونه عوام شیعه 

شان از کالم  به وضوح دوریھا  آن دارد، روایاتی که در را از حفظ کتاب الله برحذر می
 شود؟! شان روشن می پروردگار، خالق، بخشنده و رازق

                                           
، غیبة نعمانی، ص: ٢٦٥ظین، ص: الواع ؛ روضة٢/٣٨٦؛ إرشاد مفید: ٢٢٣رک: البیان في تفسیر القرآن، ص:  -١

٣١٩ – ٣١٨. 
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ھای عجم را در مسجد کوفه  گویا خیمه«گفته است: دھند که  ھا به علی نسبت می آن
گوید:  اصبغ بن نباتة می». آموزند به مردم می است، بینم که قرآن را چنانکه نازل شده می

نه، نام ھفتاد «گفتم: ای امیر مومنان، مگر این قرآن آنگونه که نازل شده نیست؟! گفت: 
اما نام ابولھب را که عموی رسول شان از آن حذف شده است؛  تن از قریش با نام پدران

 ١».را بیازارند ج است، باقی گذاشتند تا با این کار رسول الله ج الله
اگر بخواھیم در مورد تناقض این روایت که قرآن را ناقص و تحریف شده معرفی 

ی این روایت  خوانندهکند، سخن بگوییم، سخن به درازا خواھد کشید؛ کافی است  می
ی که به علی یھمین برای رد آن کافی است به ویژه در این افترا ،تامل نمایداندکی در آن 

. این دروغ و افترا درحالی به »وما ترك أبو لهب إال إزراء علی رسول اهللا«نسبت داده شده: 
علی نسبت داده شده که سوره مسد را الله متعال نازل کرده است؛ آیا الله متعال با نازل 

اندن اسم ابولھب در این سوره در پی اذیت و آزار پیامبرش بوده کردن این سوره و گنج
   است؟!

نسبت  ÷ ای را به ابوعبدالله روایت طوالنی دیگر منابع شیعهو » کافی«در کتاب 
چه ھا  آن ما "الجامعة" را در اختیار داریم و«ابوعبدالله گفت:  :است اند که در آن آمده داده
گوید: گفتم: فدایت شوم "الجامعة" چیست؟  راوی می »دانند که "الجامعة" چیست؟ می

و به امالی  ج ھای رسول الله است که طول آن ھفتاد ذراع از ذراع  ای صحیفه«گفت: 
و   نوشت) در آن تمام امور حالل گفت و علی می می ج باشد (پیامبر ایشان و خط علی می

(خسارت) خراش نیز آمده  ی ارشو تمامی چیزھایی که مردم بدان نیاز دارند، حت  حرام
دانند که "جفر"  چه میھا  آن و با دستش به من زد ... و ھمچنین ما "جفر" داریم و است

ظرفی از پوست است که در آن «گوید: گفتم: "جفر" چیست؟ گفت:  راوی می» چیست؟
». باشد یل در آن مییباشد و نیز علم علمای بنی اسرا میھا  آن علم پیامبران و اوصیای

پس ». این علم است، اما آن نیست«گوید: گفتم: این ھمان علم است. گفت:  وی میرا
چه ھا  آن است و ‘ نزد ما مصحف فاطمه«و سپس گفت:  ای سکوت اختیار کرد لحظه

مصحفی «گفتم: مصحف فاطمه چیست؟ گفت: ». چیست؟ ‘ دانند مصحف فاطمه می

                                           
کأني بالعجم فساطیطهم في مسجد الکوفة یعلمون الناس القرآن کما «؛ ٢١، باب: ٣١٨غیبة، نعمانی، ص:  -١

أنزل"؟ قال أصبغ بن نباتة: قلت یا أمیر المؤمنین، أولیس هو کما أنزل!؟ قال:"ال ُمحي منه سبعون من قریش 

 ».آبائهم، وما ترك أبو لهب إال لإلزراء علی رسول الله ألنه عمهبأسمائهم وأسماء 
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حرف از این قرآن شما در آن  است سه برابر این قرآن شما که به خدا سوگند حتی یک
پس ». نیست آن تمام این علم است اما«گفتم: بخدا سوگند این علم است. گفت: ». نیست

 ما علم ما كان و ما هو كائن إلی أن تقوم الساعةسپس گفت:  و مدتی سکوت اختیار کرد
فدایت شوم داریم. گفتم:  را دھد) و آنچه تا روز قیامت رخ می است (علم آنچه اتفاق افتاده

گفتم: فدایت ». آن نیست تماماین علم است اما «بخدا سوگند این دیگر علم است. گفت: 
افتد پی در پی تا روز  آنچه شب و روز اتفاق می«شوم پس آن علم کدام است؟ گفت: 

 ١».قیامت، علم است
کذب و دروغ روایت سابق و روایات مشابه آن نزد شیعیان، روشن و آشکار است، زیرا 

یا  که از این مصحف خبر داده باشد است وارد نشده ج تی یک روایت ھم از پیامبرح
 امتش را به ایمان به آن یا تصدیق حقیقت آن امر نماید ولو اینکه مخفی باشد!!

َها ﴿که:  است را فرمان داده ج خداوند متعال پیامبرش ُّ�
َ
نزَِل إَِ�َۡك  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ�

ُ
بَّلِۡغ َمآ أ

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  ُ ٱوَ  ۥۚ ِمن رَّ َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ َ� َ�ۡهِدي  �َّ
 نازل شده است، تو ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر« ]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقوۡمَ ٱ

و الله تو را از (شر) مردم حفظ  ای ) نکنی، رسالت او را نرساندهرا رو اگر (این کا (به مردم) برسان
 .»کند کند، ھمانا الله گروه کافران را ھدایت نمی می

                                           
؛ بصائر ٢٦/٣٨، باب ذکر الصحیفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة؛ بحار األنوار: ١/٢٤٠کتاب الکافي:  -١

وإن عندنا الجامعة وما یدریهم ما الجامعة ؟ قال: قلت: جعلت فداك وما «؛ ١٧١الدرجات، محمد صفار، ص: 

عة ؟ قال: صحیفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسـول الله صلی الله علیه وآلـه وإمالئه، مـن فلق فیـه، الجام

وخـط علي بیمینـه، فیهـا کـل حالل وحـرام وکـل شيء یحتاج الناس إلیه حـتی اإلرش في الخـدش، وضرب 

جفر؟ قـال: وعاء مـن آدم فیـه علـم بیده إلـّي.. وإن عنـدنا الجفـر وما یدریهـم مـا الجفر؟ قال قلت: وما ال

النبیین والوصیین، وعلـم العلماء الذین مضوا من بني إسرائیل، قال قلـت: إن هذا هو العلم، قال: إنه لعلم ولیس 

؟ قال: قلت: ‘ بذاك، ثـم سکـت ساعة ثم قال: وإن عنـدنا لمصحف فاطمة وما یدریهم ما مصحف فاطمة

فیـه مـثل قرآنکم هـذا ثالث مرات، والله ما فیه من قرآنکم حرف ؟ قال: مصحف ‘ وما مصحف فاطمة

واحـد، قال: قلت: هذا والـلـه العلم قال: إنه لعلم وما هـو بذاك، ثـم سکت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما کان 

یس بذاك. وعلم ما هو کائن إلی أن تقوم الساعة قال: قلت: جعلت فداك هذا والله هـو العلم، قال: إنه لعلم ول

قلت: جعلت فداك فأي شيء العلم ؟ قال: ما یحدث باللیل والنهار، األمر من بعد األمر، والشئ بعد الشيء، إلی 

 ».یوم القیامـة
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آنچه خداوند متعال جھت ابالغ بر او نازل نمود، ابالغ نکرد؟ ھرگز چنین  ج آیا پیامبر
ھا  درست نیست، یا اینکه رسول و پیامبر این امت از این مصحف ج در مورد پیامبر تصوری

 اطالعی نداشته است؟! به ھیچ عنوان ھیچیک از این دو تصور درست نیست.
در مدت  ج توان پذیرفت در مدت زمان کوتاھی، سه برابر بیش از آنچه بر پیامبر آیا می 

 نازل شده است؟ ل بیست و سه سال نازل شده بود، بر فاطمه
: اند ت که در روایت مذکور آوردهاین اسھا  آن از جمله تناقضات بارز و آشکار و زشت

این مصحف سه برابر قرآن «گوید:  ستاید و می را می ل ابوعبدالله مصحف مادرش زھرا
این ادعا، ظلم و ستم به قرآن »!!! شماست و حتی یک حرف از قرآن شما در آن نیست

، قائل نیست، است ب خداوند متعال که آن را بزرگ داشتهاست و ھیچگونه احترامی به کتا
 ی جوید، زیرا این قرآن در بردارنده گویا ابوعبدالله دشمن قرآن است و از آن برائت می

 . -حاشا که ابوعبدالله اینگونه باشد  –اسامی امامان نیست، یا تحریف شده است!!! 
اند حاکی از آن که  روایتی آوردهاین درحالی است که در جای دیگری از کتاب کافی، 

ابوعبدالله سخن قبلی خود (حتی یک حرف مصحف فاطمه در قرآن شما نیست) را 
کند!! چنانکه نه به یک حرف، بلکه به وجود یکی از آیات قرآن کریم در مصحف  تکذیب می

 بر«گوید:  که می است نقل شده ÷ کند!!! در این روایت از ابوعبدالله فاطمه تصریح می

 *(بوالية علي) َلْيَس َلُه َدافٌِع  لِْلَكافِِرينَ  *َسَأَل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواقٍِع «محمد چنین وحی شد: 

خوانیم.  گوید: گفتم: فدایت شوم ما این آیه را اینگونه نمی . راوی می»َمَعاِرِج ـمَِن اهللاِ ِذي الْ 
بخدا سوگند اینگونه در  یل بر محمد نازل کرده است ویبخدا سوگند اینگونه جبرا«گفت: 

 !!!.١»مصحف فاطمه ثبت شده است
شود مصحف فاطمه سه برابر قرآن باشد، اما یک حرف از آن نیز در  از طرفی چگونه می

که این امری مشخص و مبرھن است که قرآن حاوی تمام  قرآن نیامده باشد، درحالی
نیامده باشد!! مگر اینکه توان حرفی را آورد که در قرآن  باشد؟!! و نمی حروف عربی می

                                           
فقـال: "سأل سائل بعذاب واقـع.  ج أتی الوحـي إلی النبي«؛ ٥/٢٢٤؛ تفسیر الصافي، کاشانی: ٨/٥٧الکافي:  -١

دافع. من الله ذي المعارج". قال: قلت: جعلت فداك إنا ال نقرؤها هکذا فقال: للکافریـن (بوالیة علي) لیس له 

 ».والله مثبت في مصحف فاطمة وهکذا هو ج هکذا والله نزل بها جبرائیل علی محمد
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یا خدا را در اندیشید؟ آ ؟!! ای شیعیان آیا نمی١است کرده بگوییم زھرا فارسی صحبت می
 !!!گیرید نمینظر  تان در مورد خود و فرزندان

و  است روشن و آشکار است که این روایات، شأن و منزلت قرآن کریم را پایین آورده
اند، ارزشمند جلوه  را ندیدهھا  آن ھیچیک از امترا که ھا  آن ھای مخفی مقام کتاب

ھای مورد ادعا، علیه مخالفین  توانند به این کتاب دھد، بلکه حتی خود شیعه نیز نمی می
آنگونه که حجت قرآن ھا  آن ھا اصال وجود ندارند و حجت استناد نمایند، زیرا این کتاب

ت روشنی دارد بر اینکه مسمای ، اقامه نشده است و این موضوع داللاست اقامه گردیده
جھت اسباب و عواملی معنوی وضع ...» مصحف فاطمه، جفر، الجامعة و «ھا  آن ھای کتاب
از اوصیا (امامان) دریافت ھا  آن تا بر عوام شیعه چنین بنمایانند که آنچه است شده
، نیست، چه بسا در این صحف مخفی موجود باشدھا  آن و در قرآن اثری از اند هنمود

صحفی که در آن اسرار و علومی وجود دارد که در قرآن نیست؛ درنتیجه با این حربه 
 شان برای پذیرش آنچه با قرآن مخالف است، آرام گیرد! ھای دل

کند و به دوری از  تواند میان روایات سابق که قرآن را ناقص معرفی می چگونه شیعه می
ھا وجود دارد و به چنگ  که در ھمان کتاب جمع نمایدخواند و میان روایاتی  آن فرا می

 ؟!!»قرآن روشنگر ھر چیزی است«گوید:  کند و می زدن به قرآن توصیه می
خداوند در قرآن ھمه چیز را بیان کرده است، تا جایی که بخدا «گوید:  می س صادق

سوگند ھیچ چیزی نیست که مردم بدان نیاز داشته باشند مگر اینکه خداوند متعال آن را 
 ٢».در قرآن ذکر کرده است

پیامبر در منی به ایراد خطبه پرداخت و «روایت است که گفت:  س ھمچنین از صادق

ي يوافق كتاب اهللا فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب اهللا فلم ـلناس، ما جاءكـم عنأيها ا«گفت: 

                                           
توان گفت که بطور مثال  حروف الفبای فارسی و عربی تنها در چند حرف محدود با یکدیگر تفاوت دارند و نمی -١

شود، مگر بگوییم که این مصحف به زبان دیگری مثال  تشکیل می "گ چ پ ژ"تنها از حروف  مصحف فاطمه

 ٧٠، البته این امر چندان بعید نیست، زیرا به قول ایشان امامان است انگلیسی یا چینی یا فرانسوی ... بوده

 دانند، هرچند فاطمه امام نیست. (مترجم) زبان می میلیون

ه أنزل في القرآن تبیان کل : «س فضل العلم، باب الرد إلی الکتاب؛ [قال الصادق، کتاب ١/٥٩الکافي:  -٢
ّ
إن الل

 یحتاج العباد إلیه إال بینه للناس
ً
 »].شيء، حتی والله ما ترك شیئا
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ام و  شود و موافق با کتاب الله است، من آن را گفته ای مردم، آنچه از من روایت می: «»أقله
 .١»ام آنچه مخالف با کتاب الله است، من آن را نگفته

: »ب الهدى يف غير القرآن أضّله اهللاومن طل«گوید:  می س اند که علی روایت نموده 
 .٢»کند ھرکس در غیر قرآن به دنبال ھدایت باشد، خداوند او را گمراه می«

 روشنی را از ی کنند، نکته که به قرآن کریم توصیه می بیندیشدھرکس در این روایات 
و امامان مردم را به اھتمام به قرآن و مقایسه و  پیامبر«کند و آن اینکه:  استخراج میھا  آن

کردند، پس آنچه موافق با آن باشد،  به آن توصیه میھا  آن ی احادیث منسوب به عرضه
دانیم روایات  به این ترتیب می و ؛ا آن موافق نباشد، سخن آنان نیستصحیح است و آنچه ب

 ، جعلی و دروغ است.بر در آنعدم حفظ قرآن و تدتوصیه به  با مضمونامامان منسوب به 
ھای ایشان است که مملو  دوری علمای شیعه از قرآن بخاطر مطالعه آن دسته از کتاب

و از شأن و منزلت آن  است عیب و ایراد وارد کردهباشد که در قرآن طعنه و  از روایاتی می
ند در مورد توان و نمی کند ن را به نقص و تحریف متھم میکاھد؛ ھمچون روایاتی که قرآ می

پذیرد؛ این  و نمی دوش میآن روایات سخن بگویند، زیرا فطرت انسان چنین روایاتی را منکر 
قرآن عظیم را به کلی ترک کنند و ھا  آن علمای شیعه و مراجع است که روایات باعث شده

بیماری قلبی خود را بطور غیر مستقیم به عوام شیعه نیز سرایت دھند، زیرا آنکه چیزی 
است که عوام شیعه حرص بیشتری  جھت  د به دیگران چیزی بدھد؛ از اینتوان د، نمیندار

 اند فکری که دچار آن شدهاما به سبب قید و بندھایی  ھا، آن بر قرائت قرآن دارند تا علمای
 کنند. در قرآن تدبر نمی -و بخشی از آن را قبال ذکر کردیم  -

 –حسن عسکری  –کنم: بعد از امام یازدھم  حال این سؤال را متوجه تمامی شیعیان می
دار آن گردد؟ اگر تعداد  و عھده ازدپردبتا زمان ظھور امام منتظر چه کسی باید به دعوت 

که در بر شماریم  راھای طوالنی پس از وفات امام عسکری تاکنون و نیز تعداد کسانی  سال
را جز الله کسی ھا  آن اند، از شمار برون است و تعداد الم گرویدهطول این مدت به اس

  ؟ آیا ائمهاست داند؛ حال سوال این است که علت اسالم آوردن این افراد چه بوده نمی
اند؟ یا آیات بینات و معجزات قرآن کریم که شیعه آن را کتاب  سبب اسالم این افراد شده

                                           
 .٢٧/١١١؛ وسائل الشیعة: ١/٦٩الکافي:  -١

 .٩٢/٣٢بحار األنوار:  -٢
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بعد از خداوند متعال، ھا  آن ومسلمانان، علت اسالمنامد؟ به اعتراف اکثر این ن صامت می
 قرآن کریم بوده است!!

اند، در انتظار امام  زمانی طوالنی مسلمان گشته  ه اگر قرار بود تمام آنانی که در این باز
آورد؛ مدت  در طی این مدت اسالم نمیھا  آن منتظر یا یکی از امامان بمانند، ھیچیک از

نیاز بود خداوند در طی آن رسولی را بفرستد تا به مردم ظلم  که  زمان بسیار طوالنی
ھای گذشته رسولی را  ھا که خداوند در میان ھر امتی از امت نشود، ھمانند سایر دوران

 فرستاد؟!! می
مدت غیبت امام دوازدھم شیعیان بسیار طوالنی بوده و ھست و در طی این مدت  
سوال این است ادامه دارد!!  به ھمین منوالوضع و پیوسته  است امامی نیامدهھا  آن برای

؟ که در عصر غیبت که امام معصومی وجود ندارد، وضعیت مردم به چه صورت خواھد بود
او را اینکه و  اند و کجاست حقوق این مردم در مورد وجود امامی که از او اطاعت کرده

وجود در زمان خود شان را از امام م ھای گذشته احکام دین ببینند، آنگونه که نسل
 گرفتند؟!! می

، عبادت و یا تشریعی آوردند که خاتم النبیین ج آیا امامان بعد از وفات محمد
گوییم: پس  گونه است، به شما می آن را نیاورده بود؟! اگر بگویید: بله ھمین ج والرسل

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿چگونه خداوند متعال فرموده است: 
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱنِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  و بگویید: نه،  ھید؛ اما چنانچه پاسخ منفی د]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
 ل باشید که ازواباید پاسخگوی این سشریعت جدیدی نیاوردند،  ج امامان بعد از محمد

ھا  که بھترین دوران ج که در زمان پیامبر اید آوردهجدیدی را  کجا این ھمه عبادات نو و
ھا، گرفتن مراسم عاشورا و اربعین و بر سر و صورت  بود، وجود نداشت؟ ھمانند حسینیه

زدن و خواندن دعاھایی با محتوای استغاثه و طلب یاری از زھرا و علی و حسین؛ دعاھایی 
ھایی به اذان و توجه  سجادیه آمده است؛ ھمچنین افزودن بخش ی مانند آنچه در صحیفه

 به مزارھای قم و کربال و نجف و غیره؟!!
 قدر و منزلت واالیی برخورداربسیار بزرگ و از ھا  آن این عبادات نوظھور شیعه، نزد

زیاد است که ھیچ عمل ھا  آن دارند؛ چنان فضیلتھا  آن است و صدھا روایت در فضیلت
وایات منسوب به کند و این روایات در میان شیعیان به ر ی با آن برابری نمینیک دیگر

 را بیش از قرآن کریم حفظ ھستند!!ھا  آن تا جایی که اکثر عوام شیعه امامان مشھور است
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من زار قرب أبي عبد «اند:  در مورد فضیلت زیارت قبر امام حسین آورده به عنوان مثال

ھرکس قبر ابوعبدالله حسین : «»بشط الفرات كان كمن زار اهللا فوق عرشه ÷ اهللا الحسين
پاک و »!! را در کربال زیارت کند، گویا خداوند متعال را بر باالی عرشش زیارت کرده است

اند  روایت کرده ÷ ھا. ھمچنین از امام جعفر صادق از توصیف آن الله متعالمنزه است 
را زیارت نماید، خداوند برای او ثواب  ÷ قبر حسین ھرکس در روز عرفه«که گفته است: 

و آزاد نمودن ھزار برده و  ج و ھزار عمره ھمراه با رسول الله ÷ ھزار حج ھمراه با قائم
که به  نامد صدیق خود می ی او را بنده أل و الله نویسد اق ھزار اسب در راه خدا میانف

گویند: فالنی صدیق است و خداوند از باالی  و فرشتگان می اش ایمان آورده است وعده
 .١»عرشش او را تزکیه کرده است و در زمین جزو کروبیان است

در حدیثی طوالنی  ÷ اند که گفته است: ابوعبدالله از مفضل بن عمر روایت کرده 

عة ثّم تمضي يا مفّضل إلى صالتك ولك بكل رك«... پیرامون زیارت ضریح حسین فرمود: 

سپس در آنجا نماز بگذار و بدان که ثواب ھر «...  :»تركعها عنده كثواب من حج ألف حّجة
خوانی، ھمچون ثواب کسی است که ھزار حج  رکعت نمازی که در کنار ضریح حسین می

 !!.٢»یبجای آورد
ھایی که در دین شیعه مثل و مانند ندارد، در زمان رسول  این عبادات و نیز این ثواب

اند؟! حال آیا  و نه اھل بیت ایشان آن را انجام نداده ج و نه رسول الله است نبوده ج الله
یا  افضل و برتر است است، کرده عبادت می ج کسی که الله متعال را در زمان رسول الله

 بوده است و چنین عباداتی را که ج آنکه معاصر با یکی از امامان بعد از وفات رسول الله
 دھد؟! بودند، انجام می  هانجام ندادھا  آن

 آمدهھا  آن به رغم وجود روایاتی است که در مصادر و منابع مورد اعتمادھا  این ھمه
دارد؛ در کتاب بحار األنوار آمده است که ...  و ایشان را از ایجاد بدعت در دین باز می است

                                           
، ÷ ئمحجة مع القاألف الله له كتب يوم عرفة  ÷ قال: (من زار قبر الحسين ÷ عن اإلمام جعفر الصادق -١

عبدي وسمّاه الله عز وجل ، فرس في سبيل اللهل ألف وحم، نسمةعتق ألف و، ج عمرة مع رسول اللهألف و

 وسمي في األرض كروبياً).، زكاه الله من فوق عرشهصديق المالئكة: فالن بوعدي، وقالت آمن الصديق 

 ، از ابواب مزار.٦٩، باب ١٠ل الشیعة، جلد: وسائ -٢
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ابَُة وَسَتْكُثُر َفَمْن َكَذَب َعَليَّ ْد َكثَُرْت َعَليَّ اْلَكذَّ ـقَ «در حجة الوداع فرمودند:  ج رسول الله

ْأ َمْقَعَدُه مَِن النَّاِر فإذا َأَتاُكُم اْلَحِديُث َفاْعِرُضوُه َعَلى كِتَاِب اهللاِ وُسنَّتِي فَ  دًا َفْلَيَتَبوَّ َما َواَفَق ُمَتَعمِّ

دروغ بستن بر من : «١»َتْأُخُذوا بِه كَِتاَب اهللاِ وُسنَّتِي َفُخُذوا بِه وَما َخاَلَف كَِتاَب اهللاِ وُسنَّتِي َفَال 
و بیشتر ھم خواھد شد، (بدانید) کسی که عامدانه بر من دروغ بندد، باید  است زیاد شده

جایگاه خود را در آتش آماده نماید؛ پس وقتی حدیثی برای شما گفته شد، آن را به کتاب 
الله و سنت من عرضه نمایید، آنچه موافق با کتاب الله و سنت من بود، برگیرید و آنچه را 

 ».نت من بود، نگیریدکه مخالف با کتاب الله و س
ند مبنی بر اینکه: مردی نزد ک ھمچنین صدوق در این موضوع روایتی نقل می

و گفت: مرا از سنت و بدعت و جماعت و تفرقه خبر بده؛  آمد ÷ المؤمنینامیر

نَُّة َما َسنَّ َرُسوُل اهللاِ «المؤمنین فرمود: میرا سنت آن : «٢.»َواْلبِْدَعُة َما ُأْحِدَث مِْن بَْعِدِه.. ج السُّ

و بدعت آن است که بعد از ایشان ایجاد  است آن را سنت قرار داده ج است که رسول الله
 ...».شده است 

ھا  در یکی از خطبه ÷ اند امیر مؤمنان علی بن ابی طالب چنانکه روایت نموده 

 ج بِاْلُحْكِم بِِه َفاتَّبَْعُتُه وَما اْسَتنَّ النَّبِيُّ َنَظْرُت إَِلى كِتَاِب اهللاِ وَما َوَضَع َلنَا وَأَمَرنَا «.. گوید:  می

به کتاب الله و آنچه در آن برای ما وضع شده و ما را به حکم دادن بر اساس آن : «.. ٣»َفاْقتََدْيتُهُ 

 ».اقتدا کردم ج ، نظر افکندم، پس از آن پیروی نمودم و به سنت پیامبراست دستور داده

 های تحریف قرآن نزد شیعه نمونهای خطرناک از  نمونه

توان آن را خاموش کرد و از طرفی امکان  از آنجا که قرآن عظیم نوری است که نمی
مماشات با والیتی که شیعه به آن باور دارد، وجود ندارد، مؤسسان این والیت مزعوم، به 

اند این  اند و ادعا کرده کلماتی را در قرآن قرار داده باری؛ اند انواع تحریف آیات روی آورده
ای انجام دادند که جز یھود و  کلمات از قرآن است!! و این کار را با چنان جرأت و گستاخی

                                           
 ٢٢٥، صفحه: ٢بحار األنوار، جلد:  -١

 .٢٦٦، صفحه: ٢همان، جلد:  -٢

 ٢٠٣نهج البالغة، خطبه، صفحه:  -٣
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ھای خود کسی چنین نکرده است!! یا اینکه نصوص قرآن را دور از معانی  نصاری در کتاب
 کنند. طنی خود در مورد قرآن تأویل میبا ی و اھداف حقیقی آیات و با اتکا بر عقیده

این است که برای حمایت از خرافات خود، آیات را قطع و برید ھا  آن از دیگر تحریفات
برند؛ به  ھای خود که مخالف با نصوص قرآن است، بھره می و از آن برای استدالل نموده

آخر آیه استدالل کنند، یا به  و آخر آن را ترک می یرندگ میصورت که اول آیه را  این
کنند و عامدانه و متکبرانه از کتاب الله تعالی روی  پوشی می و از اول آن چشم نمایند می
ھا و تفاسیر شیعه ثابت خواھیم کرد. تفاسیری که  گردانند؛ ما این مطلب را از کتاب می

گوییم آیات الله تعالی و عقل بشر را به  گوییم مخالف نصوص آیات است، بلکه می نمی
 برداشته شود.ھا  آن تمسخر گرفته است، تا پرده از تمسخر

ِحلَّۡت لَُ�م ﴿در مورد این آیه:  ÷ گوید: از صادق از مفضل روایت است که می
ُ
أ

نَۡ�ٰمِ ٱبَِهيَمُة 
َ
پرسیدم؛ گفت:  »گوشت) چھار پایان برای شما حالل شده است«( ]١[المائدة:  ﴾ۡ�

منظور از بھیمة در اینجا ولی است و منظور از : «١»المؤمنونالبهيمة هاهنا الولي واألنعام «
 »!!.باشند انعام، مؤمنان می

َ ٱإِنَّ ﴿در مورد این آیه:  ۚ  ۦٓ َ� �َۡسَتۡ�ِ  �َّ ا َ�ُعوَضٗة َ�َما فَوَۡ�َها ن يَۡ�َِب َمثَٗ� مَّ
َ
 ]٢٦[البقرة:  ﴾أ

که  است روایت شده »کند شرم نمی ،به راستی الله از اینکه به پشه یا باالتر از آن مثال بزند«

فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسـول  ÷ إن هذا المثل ضربه اهللا ألمير المؤمنين«گفت: 

زده است، پس پشه  ÷ خداوند این مثال را برای امیر المؤمنین (علی): «٢»ج اهللا

 !!!».ج امیرالمؤنین است و باالتر از آن رسول الله

ِ ٱنَاقََة ﴿اما در مورد این آیه:  ماده شتر الله را با آبشخورش « ]١٣[الشمس:  ﴾١٣وَُسۡقَ�َٰها �َّ
 !!!.٣مراد از ماده شتر، امام است«اند:  گفته »وا گذارید

                                           
 .١/٢٩٠؛ تفسیر العیاشي: ١/٤٣٢تفسیر البرهان:  -١

 .١/٤٨تفسیر قمی:  -٢

 ات وفیه بعض غرائب التأویل.، باب أنهم النجوم والعالم٧٣ – ٢٤/٧٢بحار األنوار:  -٣
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باشند و نه از  به وضوح روشن است که تفاسیر شیعه عاری از قواعد تفسیر صحیح می
با سیاق آیات منطبق ھم نظر نص، نه لغت، نه فطرت، نه عقال و نه حتی مزاجا، اندکی 

 نیست.
ای است بر صورت  تأویل و تفسیر آیات قرآن کریم به این ترتیب سخیفانه، بسان سیلی

 از خواب غفلت بیدار شوند.تمامی شیعیان، تا اینکه 
 ھای شیعه در تفسیر قرآن کریم منتسب به امامان است نه خدا.  این گزافه گویی

نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ﴿تفسیر این آیه است:  ھا، آن از جمله تفسیرھای عجیب و غریب
َ
كَِ�ٌٰب أ

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ  َدَّ ْولُواْ  ۦُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ ٱَوِ�َتََذكَّ

َ
کتابی است پر برکت، که آن را « ]٢٩[ص:  ﴾٢٩ۡ�

ھا  آن . در تفسیر مشھور»و خردمندان پند گیرند ل کردیم تا در آیاتش تدّبر کنندبر تو ناز

َر ﴿باشند  می ÷ امیرالمؤمنین و امامانھا  آن موسوم به تفسیر قمی آمده است: َوِ�ََتَذكَّ
 ْ ْولُوا

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱأ

َ
به آن  ÷ گوید: و امیرالمؤمنین ھستند؛ وی می» اولوا األلباب«ھا  آن ﴾٢٩ۡ�

ھمانند آنچه : «»ما أعطي أحد قبلي وال بعدي مثل ما أعطيت«گفت:  و می است افتخار کرده
 .١»به افراد قبل و بعد از من داده نشده است است به من داده شده

معنای این آیه واضح و روشن است و نیازی نیست یک عالم و یا مفسر بزرگ آن را برای 
سواد  بر یک شخص بیما تفسیر کند تا معنای آن برای ما روشن گردد، چنانکه اگر این آیه 

گوید: خداوند  و به او گفته شود از این آیه چه فھمیدی؟ بدون تردید می ودنیز خوانده ش
گوید: ما این قرآن مبارک را بر تو  دھد و به او می مخاطب قرار می را ج پیامبرش محمد

ھای سالم  نازل کردیم تا قومت در آیات آن تدبر نمایند و تذکری باشد برای صاحبان قلب
 که تسلیم، مؤمن و مطمئن ھستند.

کنند این کلمات و  و ادعا می اند کلمات بشری را به قرآن نسبت دادهھا  آن ھمچنین
ھیچ شرمی ھر چه  بیھا  آن که چنین نیست؛ ت بخشی از قرآن است، درحالیاین جمال

گویند؛ ما برای اثبات این مطلب نه بیان تفصیلی آن، در ذیل تنھا به بخش  خواھند، می می
 کنیم:   کوچکی از این دست تحریفات اشاره می

قداد روایت بطور مرفوع از م –با اسناد  –که » علی بازوی پیامبر است«ھمچون حدیث: 
ھای کعبه  بودیم که ایشان خود را به پرده ج با رسول الله ما درحالیاند که گفت:  کرده

                                           
 ص. ی سوره ٢٩نگا: تفسیر القمي، ذیل آیه  -١
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: »اللهم اعضدين واشدد ازري واشرح صدري وارفع ذكري«گفت:  آویزان کرده بود و می
بر  خدایا، بازویی (یار و یاوری) برای من قرار ده و به وسیله او پشت مرا استوار دار (و«

گوید:  . (راوی) می»ام را گشاده دار و ذکر و یاد مرا بلند بگردان من بیفزای) و سینه نیروی

ما ذکر و یاد تو را با : «»ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك«نازل شده و گفت:  ÷ یلیپس جبرا
و ابن  پیامبر آن را اینگونه قرائت کرد گوید: راوی می». دامادت علی باال و بلند نمودیم

 .١کردمسعود آن را در مصحف خود ثبت نمود، اما عثمان آن را ساقط 
آن را در » فصل الخطاب«که صاحب کتاب  است روایتی آمده» بحار األنوار«در کتاب  

گفت: خداوند متعال  ÷ کتاب خود نقل کرده است، در این روایت آمده است: ابوعبدالله

، ووضعنا عنك وزرك، الذي انقض ظهرك، فإذا بعليألم نشرح لك صدرك فرماید: ( می

با تو را  ی آیا ما سینه«): يف ذلك ، وإلی ربك فارغبمن نبوتك فانصب عليا وصيافرغت 

نگشودیم و بار سنگین را از (دوش) تو برنداشتیم؟ ھمان بار سنگینی که پشت تو را  علی
خود منصوب  ین وصپس ھرگاه از نبوتت فارغ شدی علی را به عنوادر ھم شکسته بود؟ 

و این تحریف یک سوره کامل از  ».کن و در این مورد کامال به سوی پروردگارت روی آر
 .٢انشراح ی ھای قرآن است، یعنی سوره سوره
 ج یل این آیه را بر محمدیجبرا: «اند که گفته است روایت کرده ÷ از ابوجعفر باقر 

ٰ َ�ۡبِدنَا�ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ﴿اینگونه نازل کرد:  ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ تُواْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن  - يف علي - ّمِمَّ
ۡ
فَ�

نازل  -در مورد علی  -) ج خود (محمد ی آنچه بر بنده ی و اگر درباره« ٣:﴾ۦّمِۡثلِهِ 
 ».ای ھمانند آن بیاورید ایم؛ در شک و تردید ھستید، سوره کرده
احزاب اینگونه  ی سوره ٧١ ی آیه روایت است که گفت: ÷ از ابوبصیر، از ابوعبدالله 

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿نازل شده است:  َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  يف والية علي واألئمة من بعدهۥ َورَُسوَ�ُ  �َّ

                                           
 .١٦٨؛ همچنین: الروضة في فضائل أمیر المؤمنین، شاذان بن جبرائیل، ص: ٣٦/١١٦بحار األنوار، مجلسی:  -١

 ؛ نگا: تفسیر قمی؛ تفسیر البرهان بحرانی ذیل سوره انشراح.٣٦/١١٦بحار األنوار، مجلسی:  -٢

 از سوره بقره. ٢٣؛ نگا: تفسیر قمی، تفسیر البرهان بحرانی، آیه ٤١٧/٢٦، ١الکافي، ج:  -٣
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از الله و رسول اطاعت کند، به  در مورد والیت علی و امامان بعد از اوھرکس : «﴾َعِظيًما
 .١»رستگاری بزرگی رسیده است

نساء را  ی سوره ٤٧ ی یل آیهیروایت است که گفت: جبرا ÷ از منخل از ابوعبدالله 

َها ﴿نازل کرد:  ج اینگونه بر پیامبر ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� وتُواْ  �َّ

ُ
ۡ�َا لِۡكَ�َٰب ٱأ  – علي يف – ﴾َءاِمُنواْ بَِما نَزَّ

ای کسانی که کتاب (آسمانی) به شما داده شده است، ایمان بیاورید : «٢(نورًا مبينًا)
 ».به عنوان نوری آشکارایم  نازل کرده -در مورد علی-بدانچه 

 ئِۡت ٱ﴿در مورد این آیه:  ÷ گوید: از ابوعبدالله از مفضل بن عمر روایت است که می 
 ۚ ُ�ۡ ۡو بَّدِ

َ
ٓ أ بدل یعنی کافران] گفتند: "«[سؤال کردم، گفت:  ]١٥[یونس:  ﴾بُِقۡرَءاٍن َ�ۡ�ِ َ�َٰذا

، پس برای ما قرار دهرا تغییر بده یا بجای او خلیفه دیگری  یعنی: یا علی "÷ علیا

َ�ُ ﴿فرمود:  ج به پیامبرشدر جواب قومش خداوند متعال  بَّدِ
ُ
ۡن �

َ
ِمن  ۥقُۡل َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

تَّبِعُ 
َ
� إِۡن � ٓ  - واليته عليكميف  - تِۡلَقآيِٕ َ�ۡفِ�ٓ ۖ إِّ�ِ َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ  إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
أ

ای پیامبر!) بگو: من حق ندارم که آن را از پیش خود «( ]١٥[یونس:  ﴾١٥َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ 
شود و  مگر آنچه را که بر من وحی می - در والیت او بر شما -کنم  تغییر دھم و من پیروی نمی

 .٣»ترسم من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می

َ�ُ ﴿در تفسیر قمی آمده است: اما در مورد این بخش از آیه:  بَّدِ
ُ
ۡن �

َ
حسن بن علی از  ﴾ۥأ

در مورد  که است روایت نموده ÷ پدرش از حماد بن عیسی از ابوسفاتج از ابوعبدالله

ۚ  ئِۡت ٱ﴿این کالم الھی:  ُ�ۡ ۡو بَّدِ
َ
ٓ أ گفت: مراد امیر المؤمنین علی بن ابی  ﴾بُِقۡرَءاٍن َ�ۡ�ِ َ�َٰذا

َ�ُ ﴿ و این آیه: باشد می ÷ طالب بَّدِ
ُ
ۡن �

َ
تَّبُِع إِ�َّ  ۥقُۡل َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

َ
� إِۡن � ِمن تِۡلَقآيِٕ َ�ۡفِ�ٓ

 ۖ  !!.استدر مورد امیرمومنان علی بن ابی طالب  ﴾َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
تقاضا دارم آیات ذیل را بخوانید و ببینید که خداوند متعال به  اکنون از عموم شیعیان

که ابراھیم از پشت اوست؛ سپس  پردازد میابراھیم با پدرش آزر  ی وضوح به بیان رابطه

                                           
 احزاب. ٧١ ی ؛ نگا: تفسیر قمی،  تفسیر البرهان بحرانی ذیل آیه ٨/  ٤١٤، ١الکافي، ج:  -١

 ؛ نگا: تفسیر قمی، تفسیر البرهان، بحرانی ذیل همین آیه.١/٤١٤/٨الکافي،  -٢

 یونس. ی سوره ١٥ ی نگا: تفسیر قمی و تفسیر البرهان بحرانی ذیل آیه، ١/٤١٩الکافي:  -٣
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یی، با کالم خداوند متعال ھای شما با چه جرأت و افترا به شما خواھم گفت علما و کتاب
 کنند: مخالفت می

َ�تَِّخُذ ﴿فرماید:  خداوند متعال در کتاب محکم خویش می
َ
�ِيهِ َءاَزَر �

َ
�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ�

بِ�ٖ  َرٮَٰك َوقَۡوَمَك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
َ
ٓ أ ۡصَناًما َءالَِهًة إِّ�ِ

َ
و (بیاد آور) ھنگامی را که « ]٧٤[األنعام:  ﴾٧٤أ
گیری؟! من تو و قوم تو را در گمراھی  ھا را به عبادت می آیا بت«راھیم به پدرش آزر گفت: اب

 .»بینم آشکار می

َ َ�ُ  ۡستِۡغَفارُ ٱَوَما َ�َن ﴿ ا تَبَ�َّ ٓ إِيَّاهُ فَلَمَّ وِۡعَدةٖ وََعَدَها �ِيهِ إِ�َّ َعن مَّ
َ
نَّهُ  ۥٓ إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

َ
َعُدّوٞ  ۥ�

ٰهٌ َحلِيمٞ  َّ�
َ
 ِمۡنُهۚ إِنَّ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�

َ
أ َّ�َ�َ ِ َّ و آمرزش خواستن ابراھیم برای پدرش « ]١١٤[التوبة:  ﴾١١٤ّ�ِ

ای که به او داده بود، پس چون برای او آشکار شد که او دشمن الله است،  نبود مگر به خاطر وعده
 .»ی بردبار بود ندهگمان ابراھیم البه کن از او بیزاری جست؛ بی

بَِت لَِم َ�ۡعُبُد َما َ� �َۡسَمُع َوَ� ُ�ۡبِ�ُ َوَ� ُ�ۡغِ� َعنَك َشۡ� ﴿
َ
� �ِيهِ َ�ٰٓ

َ
بَِت  ٤٢ا ٔٗ إِۡذ قَاَل ِ�

َ
� ٰٓ�َ

تَِك فَ  ۡلعِۡلمِ ٱإِّ�ِ قَۡد َجآَءِ� ِمَن 
ۡ
ا تَّبِۡعِ�ٓ ٱَما لَۡم يَأ ۡهِدَك ِصَ�ٰٗطا َسوِّ�ٗ

َ
 ]٤٣-٤٢[مریم:  ﴾٤٣أ

شنود و نه  کنی که نه می که به پدرش گفت: ای پدر جان! چرا چیزی را عبادت می نگامیھ«
سازد؟! ای پدر جان! یقینًا (از جانب الله) دانشی برای  بیند و نه ھیچ نیازی از تو برآورده می می

 .»که برای تو نیامده است، پس از من پیروی کن، تا تو را به راه راست ھدایت کنم است من آمده

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ ﴿
َ
نُتۡم لََها َ�ِٰكُفونَ  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱَما َ�ِٰذهِ  ۦإِۡذ قَاَل ِ�

َ
چون « ]٥٢[األنبیاء:  ﴾٥٢أ

 .»اید؟! دل نھادهھا  آن ھا چیست که شما به (عبادت) این مجسمهبه پدرش و قومش گفت: 

 إِبَۡ�ٰهِيمَ  تُۡل ٱوَ ﴿
َ
�ِ  ٦٩َعلَۡيِهۡم َ�َبأ

َ
و « ]٧٠-٦٩[الشعراء:  ﴾٧٠َما َ�ۡعبُُدونَ  ۦيهِ َوقَۡوِمهِ إِۡذ قَاَل ِ�

 .»کنید؟! که به پدر و قومش گفت: چه چیز را عبادت می بخوان. ھنگامیھا  آن خبر ابراھیم را بر

بَۡ�ٰهِيمَ  ۦ�نَّ ِمن ِشيَعتِهِ ﴿ �ِيهِ َوقَۡوِمهِ  ٨٤بَِقۡلٖب َسلِي�ٍ  ۥإِۡذ َجآَء َر�َّهُ  ٨٣َ�ِ
َ
َماذَا  ۦإِۡذ قَاَل ِ�

و ھمانا ابراھیم از پیروان او بود. چون با قلب سلیم (خالی از « ]٨٥-٨٣[الصافات:  ﴾٨٥َ�ۡعُبُدونَ 
شرک و شک و شھوت) به پیشگاه پروردگارش آمد. چون به پدر و قومش گفت: چه چیزی را 

  »کنید؟! عبادت می

�ِيهِ َوقَۡومِهِ ﴿
َ
ا َ�ۡعُبُدونَ إِنَِّ� بَرَ  ۦٓ �ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ� و (به یاد آور) « ]٢٦[الزخرف:  ﴾٢٦آءٞ ّمِمَّ

 .»کنید، بیزارم گمان من از آنچه عبادت می که ابراھیم به پدرش و قومش گفت: بی ھنگامی را 
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ۡملُِك لََك ِمَن ﴿
َ
ۡسَتۡغفَِرنَّ لََك َوَمآ أ

َ
�ِيهِ َ�

َ
ِ ٱإِ�َّ قَۡوَل إِبَۡ�ٰهِيَم ِ� ءٖ�  �َّ  ]٤تحنة: [المم ﴾ِمن َ�ۡ

کنم و در برابر  مگر آن سخن ابراھیم که به پدرش (آزر) گفت: البته من برایت آمرزش طلب می«
 .»الله برای تو اختیار چیزی را ندارم

دارند که آزر پدر  ی روشن و آیات دیگری از قرآن کریم به وضوح بیان می این ھشت آیه
، دیگر جایی برای تفسیر و تأویل وجود دارد؟! ھا این ابراھیم بوده است؛ حال با وجود ھمه

، نه گفتگوی او با عمو گوید با ما سخن میاین ھشت آیه از گفتگوی میان ابراھیم با پدرش 
 یا جدش.

پدرش را » یا أبت«در آیات دیگری از قرآن کریم، ابراھیم با لفظ  ،عالوه بر این آیات
 دھد: مخاطب قرار می

بَِت إِّ�ِ قَۡد جَ ﴿
َ
� تَِك فَ  لۡعِۡلمِ ٱآَءِ� ِمَن َ�ٰٓ

ۡ
ا تَّبِۡعِ�ٓ ٱَما لَۡم يَأ ۡهِدَك ِصَ�ٰٗطا َسوِّ�ٗ

َ
بَِت َ�  ٤٣أ

َ
� ٰٓ�َ

ۡيَ�َٰنۖ ٱَ�ۡعُبِد  ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ  لشَّ ا لشَّ َك َعَذاٞب ّمَِن  ٤٤َ�َن لِلرَّ� َعِصّيٗ ن َ�َمسَّ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ بَِت إِّ�ِ

َ
� ٰٓ�َ

ای پدر جان! یقینًا (از جانب الله) دانشی « ]٤٥-٤٣[مریم:  ﴾٤٥ۡيَ�ِٰن َوِ�ّٗاَ�تَُكوَن لِلشَّ  لرَّ�ٱ
که برای تو نیامده است، پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست ھدایت  است برای من آمده

کنم. ای پدرجان! شیطان را عبادت نکن، زیرا شیطان نسبت به (الله) رحمان نافرمان بود. ای 
ترسم که از (سوی الله) رحمان عذابی به تو برسد، آنگاه از دوستان  پدر جان! من از این می

 .»و در آتش) باشیشیطان (و ھمنشینان ا
که ھمه اتفاق  است وارد شدهدر آیات دیگری از قرآن و بر زبان مردانی » أبت«کلمه 

 إ اند، چنانکه یوسف پدرش پدران حقیقی خود را مخاطب قرار داده با این واژهداریم 

يُۡت ﴿ دھد: را چنین مخاطب قرار می
َ
بَِت إِّ�ِ َر�

َ
� �ِيهِ َ�ٰٓ

َ
َحَد َعَ�َ َكۡوَكٗبا إِۡذ قَاَل يُوُسُف ِ�

َ
أ

ۡمَس ٱوَ  ۡ�ُتُهۡم ِ� َ�ِٰجِدينَ  لَۡقَمرَ ٱوَ  لشَّ
َ
را که یوسف به  به یاد آور) ھنگامی«( ]٤[یوسف:  ﴾٤َر�
را ھا  آن پدرم! ھمانا من (در خواب) یازده ستاره و خورشید و ماه  را دیدم،پدرش یعقوب گفت: 

ن اسماعیل خطاب به پدرش سخ این قبیل استاز و  .»کنان دیدم برای خود سجده

َرٰى ِ� ﴿: إ ابراھیم
َ
ٓ أ ۡذَ�َُك فَ  لَۡمَنامِ ٱقَاَل َ�ُٰبَ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
بَِت  نُظرۡ ٱ�

َ
�  ۡ�َعۡل ٱَماَذا تََرٰىۚ قَاَل َ�ٰٓ

ُ ٱَما تُۡؤَمُرۖ َسَتِجُدِ�ٓ إِن َشآَء  ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �َّ  گفت: ای فرزندم! من در« ]١٠٢[الصافات:  ﴾١٠٢ل�َّ
کنم، ببین، تو چه نظر داری؟! گفت: پدرم، به آنچه مأمور  دیدم که تو را قربانی می )١(خواب

                                           
 خواب پیامبران علیهم السالم وحی است. [م] -١
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 .»ای، عمل کن، اگر الله بخواھد، مرا از صابران خواھی یافت شده
دارد که آزر پدر حقیقی ابراھیم بوده است و از ھمین رو  قرآن بیان می و به این ترتیب

بَاُه آَزَر يَْوَم «فرمودند:  ج پیامبر اکرم ،است چنانکه در صحیح بخاری آمده
َ
يَلىَْق إِبَْراِهيُم أ

قُْل لََك: َال َ�ْعِصِ�، َ�يَقُ 
َ
لَْم أ

َ
ُ إِبَْراِهيُم: أ

َ
ٌة، َ�يَُقوُل هل ٌة َوَ�رَبَ بُوهُ: الِقيَاَمِة، وىلََعَ وَْجِه آَزَر َ�رَتَ

َ
وُل أ

ْعِصيَك، َ�يَُقوُل إِبَْراِهيُم: يَ 
َ
يُّ فَايلَْوَم َال أ

َ
ِْزَ�ِ� يَْوَم ُ�بَْعثُوَن، َوأ ْن َال ختُ

َ
! إِنََّك وََعْدتَِ� أ ا رَبِّ

ْمُت اجلَنََّة ىلَعَ الاَكفِِر�َن، ُ�مَّ ُ�َقاُل  : إِ�ِّ َحرَّ
َ

ُ َ�َعاىل ْ�َعِد؟ َ�يَُقوُل ا�َّ
َ
يِب األ

َ
ْخَزى ِمْن أ

َ
: يَا ِخْزٍي أ

َْت رِْجلَيَْك؟ َ�يَنُْظ 
َ

: »ُر، فَإَِذا ُهَو بِِذيٍخ ُملْتَِطٍخ، َ�يُؤَْخُذ بَِقَوائِِمِه، َ�يُلىَْق يِف انلَّارِ إِبَْراِهيُم! َما حت
بیند که صورتش سیاه و غبارآلود شده است،  ابراھیم روز قیامت پدرش آزر را درحالی می«

گوید: امروز از تو  گوید: آیا به تو نگفتم از من نافرمانی مکن؟ پدرش می ابراھیم به او می
گوید: خدایا! تو  شوم)؛ ابراھیم می کنم و مرتکب عصیان نمی کنم (اطاعت می رمانی نمیناف

ای بدتر از اینکه پدرم از  به من وعده دادی که روز قیامت مرا رسوا نکنی و چه رسوایی
فرماید: من بھشت را بر کافران حرام  رحمتت بسیار دور و محروم باشد؟ خداوند متعال می

شود: ای ابراھیم! زیر پاھایت چیست؟ (به زیر پاھایت نگاه کن)،  ه میام و سپس گفت کرده
بیند که آغشته به خون یا سرگین  کند و کفتاری ُپر مو می ابراھیم به زیر پاھایش نگاه می

 ١».شود شود و به آتش انداخته می است، آنگاه دست و پای آزر گرفته می
گیرند،  ھای خود می عصبانه از کتاببا این ھمه، تمام علمای شیعه که علم خود را مت

ھیم یا جد مادری اوست؛ نه پدر علی رغم مخالفت با قرآن، بر این باورند که آزر عموی ابرا
ھا  آن شود که و این باور از آنجا ناشی می بوده است» تارح«ر حقیقی ابراھیم و نام پد ؛او

د که اجداد پیامبر تا آدم، ھمگی دانند و اعتقاد دارن اجداد پیامبر را از شرک و کفر منزه می
 اند. موحد بوده

یاران ما بر این باورند که آزر جد مادری ابراھیم بوده «گوید:  طبرسی میھا  آن شیخ
تا آدم،  ج است یا اینکه عموی او بوده است، زیرا نزد یاران ما ثابت است که پدران پیامبر

 !!.٢»(شیعه) بر این موضوع اجماع دارد ی اند و طائفه ھمگی موحد بوده

                                           
 .٣٣٥٠صحیح بخاری، شماره:  -١

 .٤٦ – ٤٥؛ أوائل المقاالت، مفید، ص: ١٥/١١٨؛ بحار األنوار، مجلسی: ١٣١–٢/١٣٠نگا: تفسیر صافی، کاشانی:  -٢
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علمای شیعه با وقاحت تمام آیات قرآن را در راستای حمایت از قواعد عقلی و دروغین 
 نمایند. باشد، تفسیر و تأویل می شان که مخالف با قرآن فصیح عربی می دین

کرد؛  یاگر آزر عمو و یا جد ابراھیم بود، خداوند متعال به صراحت این مساله را ذکر م
پردازد،  ھا، خواھران و فرزندان می ھا، خاله قرآن کریم در چندین موضع به ذکر عمهچنانکه 

 نساء. ی سوره ٢٣ ی مانند آیه
، ابولھِب کافر نیز به مثابه است اگر بر این باورند که آزر عموی ابراھیم یا جد او بوده

کنند  را تکفیر می س ابوبکر صدیقھا  آن تر اینکه بوده است و جالب ج پدر برای پیامبر
کرد که نسب او به  که ایشان جد امام صادق بوده است و امام صادق افتخار می درحالی

نسب من از دو جھت : «»ولدين أبو بكر مرتين«گفت:  شود؛ وی می ابوبکر صدیق منتھی می
جمال الدین این مطلب در خود مصادر شیعه نیز ذکر شده است؛ این ». رسد به ابوبکر می

ھـ) یکی از بزرگان شیعه است که روایت سابق را  ٨٢٨احمد حسنی معروف به ابن عنبه (
گوید:  و می است از صادق ذکر کرده» عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب«در کتاب 

مادر او ام فروه بنت قاسم فقیه ابن محمد بن أبي بکر بود و مادر او (ام فروه) اسماء بنت «

و به او  »ولدين أبو بكر مرتين«گفت:  می ÷ من بن أبي بکر بود، لذا امام صادقعبد الرح
 .١»شد عمود الشرف (ستون شرف) گفته می

ھـ متولد شد و در شوال ٨٣در سال  ÷ ابوعبدالله«گوید:  در کتاب کافی می کلینی
و  ای که پدرش سالگی از دنیا رفت؛ ایشان را در بقیع در مقبره ٦٥ھـ در سن ١٤٨سال 

و مادرش ام فروه بنت قاسم بنت محمد بن أبي بکر و مادرش  ÷ جدش و حسن بن علی
 .٢»اسماء بنت عبدالرحمن بن أبی بکر در آنجا مدفون بودند، دفن کردند

اند، مفید و  از دیگر مراجع شیعه که این نسب را برای صادق ثابت دانسته و انکار نکرده
 .٣باشند ملقب به شھید اول میاربلی و ابن شھر آشوب و محمد عاملی 

                                           
 .١٦١أنساب آل أبي طالب، ص: عمدة الطالب في  -١

 ١/٤٧٢الحجة من األصول في الکافي:  -٢

؛ ابن شهر آشوب در مناقب آل أبي طالب؛ الدروس ٢/٣٦٨؛ کشف الغمة، اربلی: ٢/١٨٠نگا: اإلرشاد مفید:  -٣

 .٢/١٥الشرعیة في فقه اإلمامیة، محمد عاملی، ملقب به شهید اول: 
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درنتیجه قرآن با اعتقاد و باور شیعه مبنی بر اینکه اجداد پیامبر و امامان ھمگی موحد 
 فرد مشرکی وجود نداشته است، منافات دارد.ھا  آن اند و در میان بوده

و  است حقیقتی را که ما ثابت نمودیم، با شروط یا عالمات امامت امام تعارض داشته
ای جز تبدیل نصوص  چارهھا  آن است! در نتیجهھا  آن وجود خلل در قواعد اساسی بیانگر

 قرآن و یا تحریف تفسیر آن ندارند!!.
گیرد که راه سومی در  پس از مطالبی که بیان نمودیم، شیعه میان دو راھی قرار می

یا  عتراف نمایدا است، و به ایمان او و اینکه کافر نبوده ندمیان نیست، یا ابوبکر را تزکیه ک
 اینکه امامت صادق را منکر شود!!.

خود را ھا  آن شوند، برخی از ھنگامی که علمای شیعه با این سیلی دردناک مواجه می
خواسته اذیت و آزار را از  گویند: جعفر صادق با این سخن می و می نندز میبه نادانی 

 شیعیان ضعیف خود دفع نماید!!
غ اول، دروغ دوم را به دنبال دارد و دروغ دوم، دروغ کنند؟ زیرا درو چرا چنین می

 ھا ادمه دارد. سوم را و به ھمین ترتیب دروغ
و ھا  آن و روزی را به یاد آورند که وندرو عوام شیعه باید از این حقایق متنبه ش از این

در برابر که ایشان را بسیار دوست دارند، در قیامت ھا  آن ضعیفان و افراد تحت سرپرستی
 و باید از آتش بھراسند که دم و بازدم شدیدی دارد. گیرند پروردگار قرار می

 تفاوت بزرگ و زیاد تفاسیر اهل سنت و تفاسیر شیعه

را از تفاسیر ھا  آن در ادامه به بیان برخی از تفاسیر اھل سنت، ذیل آیاتی که تفسیر
یر اھل سنت و شیعه را تا تفاوت بزرگ و وسیع میان تفاس  پردازیم شیعه بیان کردیم، می

ی ھوشیار و منصفی موظف است آنچه را فطرت او  ھر شیعه در این میانبیان نماییم؛ 
ھای اھل سنت در  تر به صحت و قبول یافت، حق بداند. الزم به ذکر است که کتاب نزدیک

 . کنیدو بر آیات قرآن عرضه  اییدرا مطالعه نمھا  آن توانید باشند، می دسترس ھمه می
ھای ایشان را  ای خواھند یافت که قلب ھای اھل سنت آرامش و طمأنینه ھا در کتاب آن

گیرد تا شیرینی اسالم حقیقی و آرامش و سکینه و راحتی قلب را بچشند و به  در بر می
 این ترتیب به حقوق و جایگاه واال و واقعی خود در دنیا و آخرت دست یابند.
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 ٢٠بَۡيَنُهَما بَۡرَزٞخ �َّ َ�ۡبغَِيانِ  ١٩يَۡلَتقَِيانِ  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱَرَج مَ ﴿کنیم:  ابتدا با این آیه شروع می
بَانِ  ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ

َ
دو « ]٢٢-١٩[الرحمن:  ﴾٢٢لَۡمرَۡجانُ ٱوَ  للُّۡؤلُؤُ ٱَ�ُۡرُج ِمۡنُهَما  ٢١فَبِأ

کنند. میان آن  برخورد میکه با یکدیگر  دریای (مختلف شور و شیرین) را به جریان آورد درحالی
(و در ھم نیامیزند). پس (ای گروه انس و جن)  کند ست که یکی بر دیگری غلبه نمیدو حایلی ا

کنید؟! از آن دو (دریا) مروارید و مرجان بیرون  ھای پروردگارتان را تکذیب می کدامین نعمت
 .»آید می

ھایی از آن  که نمونه است در تفاسیر قدیم و جدید اھل سنت مطالبی در این رابطه آمده
عباس  ابن منذر و ابن ابی حاتم از ابن سیوطی ذکر شده است: ابن جریر و» در المنثور«در 

یعنی: دو دریا را به جریان درآورد،  ﴾ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱَمَرَج ﴿ اند که گفته است: روایت کرده

یعنی: با یکدیگر  ﴾�َّ َ�ۡبغَِيانِ ﴿ یعنی میان آن دو مانعی قرار داد؛ ﴾بَۡيَنُهَما بَۡرَزخٞ ﴿ فرستاد؛
 شوند. مخلوط نمی

َمَرَج ﴿اند که وی گفت:  عبد بن حمید و ابن جریر و ابن منذر از مجاھد نقل کرده 
یعنی: مانعی  ﴾بَيۡنَُهَما بَۡرَزخٞ ﴿، یعنی: آن دو را در کنار ھم روان ساخت؛ ﴾يَلَۡتقِيَانِ  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ

و در لفظ دیگری آمده است:  ؛، یعنی: با یکدیگر در نیامیزند﴾َ�ۡبغَِيانِ �َّ ﴿ از جانب الله تعالی؛
 یعنی یکی از آن دو بر دیگری طغیان نکند، نه آب شیرین بر شور و نه شور بر شیرین.

 ،﴾يَلَۡتقِيَانِ  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱَمَرَج ﴿اند که گفت:  عبد بن حمید و ابن منذر از عکرمه روایت کرده

یعنی برزخ تصمیمی از جانب  ﴾بَۡيَنُهَما بَۡرَزٞخ �َّ َ�ۡبغَِيانِ ﴿یعنی: نیکویی و حسن دو دریا؛ 
 کند. (پایان). بر دیگری طغیان نمیھا  آن الله تعالی است که یکی از

داللت دارد که این دو دریا، دو دریای شور آن  برذکر لؤلؤ و مرجان در این آیات، 
شوند؛ این به معنای آن  مرجان تنھا از دریاھای شور استخراج میھستند، زیرا مروارید و 

ی اول  ھا و دریاھای شور است که در وھله ھای اقیانوس است که روی سخن این آیه با آب
ای مجاور و دارای  شوند، اما درحقیقت ھمانند تپه ھای یکسانی دانسته می دارای ویژگی

 باشند. خصایص متمایز می
ی آبی واحد با صفات یکسان به نظر  دریاھای شور ھمچون مجموعهھا و  اقیانوس

باشند که از نظر شوری،  ھایی دارای صفات مختلف می رسند، اما درحقیقت مجموعه می
ھمیشه با ھم تداخل دارند اما ھیچگاه با ھا  آن دما و تراکم با یکدیگر تفاوت دارند، زیرا
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را از ھا  آن ھای انعی وجود دارد که آبشوند، گویا میان آن دو م یکدیگر مخلوط نمی
ھای جدید  دارد که جز با استفاده از فناوری مخلوط شدن و مزج در یکدیگر باز می

که قرآن این اوصاف را [در زمان نزولش] ذکر کرده  له پی برد، درحالیأتوان به این مس نمی
 است.

 پس اندکی بیندیش!!. له دلیل روشن و واضحی بر معجزه بودن قرآن نیست؟!أآیا این مس
ھیل" و نیز دانشمند “وقتی این نص قرآنی با دانشمند دریاشناس امریکایی پروفسور" 

زمین شناس آلمانی "شرایدر" مورد بحث و مناقشه قرار گرفت، آن دو پاسخ دادند: این 
 علم صد در صد علم الھی است و اعجازی روشن و آشکار است و محال است یک فرد

 محمد بتواند در دورانی که جھل و نادانی حاکم بود، به این علم پی ببرد. سواد ھمچون بی

وَۡ�ٰ َر�َُّك إَِ� ﴿فرماید:  اما اینکه الله متعال می
َ
ِن  �َّۡحلِ ٱَوأ

َ
ِِذيٱأ َبالِ ٱِمَن  �َّ ُ�ُيوٗتا  ۡ�ِ

َجرِ ٱَوِمَن  ا َ�ۡعرُِشونَ  لشَّ ِ  ٦٨َوِممَّ
ُسُبَل َرّ�ِِك ُذلُٗ�ۚ َ�ُۡرُج مِۢن  ۡسلُِ� ٱفَ  �ََّمَ�ٰتِ ٱُ�مَّ ُ�ِ ِمن ُ�ّ

ۡلَ�ٰنُهُ 
َ
َۡتلٌِف � اٞب �ُّ ُرونَ  ۥُ�ُطونَِها َ�َ  ﴾٦٩�ِيهِ ِشَفآءٞ ّلِلنَّاِس� إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة لَِّقۡو�ٖ َ�تََفكَّ

ھایی  ھا و درختان و داربست و پروردگار تو به زنبور عسل الھام کرد که: از کوه« ]٦٩-٦٨[النحل: 
ھا) بخور، سپس  ھا (و گل ی) تمام میوه ھایی برگزین. آنگاه از (شیره سازند، خانه که (مردم) می

آید که  ھای گوناگون بیرون می نوشیدنی با رنگ ھا، آن ھای ھموار پروردگارت را بپیما. از شکم راه
 .»دیشندان ی است برای گروھی که میا شک در این نشانه در آن شفا برای مردم است. بی

در اینجا الھام و » وحی«در تفسیر ابن کثیر ذیل این آیه آمده است که مراد و منظور از 
و به آن  ھای اتخاذ نموده ھا خانه ھدایت و راھنمایی زنبور است؛ اینکه برای خود در کوه

ھایی برای خود برگزیند، سپس خداوند متعال  ھا خانه پناه برد و نیز از درختان و داربست
ھایی را که خداوند  ھا بخورد و راه تا از تمامی میوه است او اذنی قدری و تسخیری دادهبه 

، بپیماید، در این فضای پھناور و خشکی گسترده و است متعال برای او ھموار نموده
خود که در آن  ی ھای سر به فلک کشیده، سپس ھریک به جای خود و خانه ھا و کوه وادی

و از دھان خود عسل  سازد-میگردد، پس موم را  بازمی ،برای او فراخی و عسل است
 رود. کند و سپس به چراگاه خود می تولید می

ھای اھل سنت ثابت است، به  ما چھارده قرن پیش در احادیثی که در کتاب ج پیامبر 
 فواید عسل اشاره نموده است.

متعال، با  از آنچه گذشت دانستیم که تفاسیر سلف صالح اھل سنت به توفیق خداوند
ی امروزی را در  هھای پیشرفت ھا و فناوری دستگاهھا  آن که قرآن ھماھنگ است، درحالی
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ْ ٱوَ ﴿فرماید:  دارد، خداوند متعال میھا  آن و این داللت بر تقوا و صالح اختیار نداشتند  �َُّقوا
ۖ ٱ َ ۗ ٱَوُ�َعّلُِمُ�ُم  �َّ ُ ُ ٱوَ  �َّ ٍء َعلِيمٞ  �َّ و از الله بترسید و (آنچه که « ]٢٨٢[البقرة:  ﴾٢٨٢بُِ�ّلِ َ�ۡ

إِن ﴿فرماید:  و می »دھد و الله به ھمه چیز داناست برای شما مفید است) الله به شما آموزش می
 ْ َ ٱَ�تَُّقوا اگر از الله بترسید برای شما راه نجات (و « ]٢٩[األنفال:  ﴾َ�َۡعل لَُّ�ۡم فُۡرقَاٗ�ا �َّ
 .»دھد از باطل) قرار میای برای جدایی حق  وسیله

ِينَ ٱ�َذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءايَاُ�َنا َ�ّيَِ�ٰٖت قَاَل ﴿پردازیم:  حال به بیان این کالم الھی می َّ�  �َ
َ�ُ  ئِۡت ٱيَرُۡجوَن لَِقآَءنَا  بَّدِ

ُ
ۡن �

َ
ۚ قُۡل َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ ُ�ۡ ۡو بَّدِ

َ
ٓ  ۥبُِقۡرَءاٍن َ�ۡ�ِ َ�َٰذآ أ � ِمن تِلَۡقا يِٕ َ�ۡفِ�ٓ

 ٓ ۖ إِّ�ِ تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ  إِۡن �

َ
و « ]١٥[یونس:  ﴾١٥أ

که به مالقات ما (در روز قیامت) امید  خوانده شود، کسانیھا  آن که آیات روشن ما بر ھنگامی
ندارند، گویند: قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تغییر بده. (ای پیامبر!) بگو: من حق ندارم که آن را 

و من اگر  شود مگر آنچه را که بر من وحی میکنم  از پیش خود تغییر دھم و من پیروی نمی
 . »ترسم م از عذاب روز بزرگ میپروردگارم را نافرمانی کن

تمامی تفاسیر مشھور اھل سنت بدون استثنا این آیه را کامال مطابق با سیاق آن تفسیر 
 اند بدون ھیچ تناقض و تضادی؛ به عنوان مثال در تفسیر ابن کثیر آمده است: نموده
که منکر حق  دھد خبر میخداوند متعال در این آیه از عیبجویی مشرکین قریش «

ھای  کتاب الله تعالی و حجت ج ؛ اینکه وقتی رسول اللهگرداندند از آن روی میو  ندودب
؛ یعنی: »قرآنی غیر از این برای ما بیاور«گفتند:  خواند، به او می واضح آن را بر ایشان می

ای دیگر برای ما بیاور، یا آن را به شکل دیگری  این را کنار بگذار و چیز دیگری با شیوه

قُۡل َما ﴿فرماید:  سالمه علیه می ؛ خداوند متعال به پیامبرش صلوات الله وتبدیل کن
 ُ�َ بَّدِ

ُ
ۡن �

َ
�  ۥيَُ�وُن ِ�ٓ أ ، من کاری انجام دھمتوانم چنین  یعنی من نمی ﴾ِمن تِۡلَقآيِٕ َ�ۡفِ�ٓ

تَّبُِع ﴿کنم؛  ای مأمور و پیام آوری ھستم که از سوی خداوند متعال ابالغ می بنده
َ
إِ�َّ َما إِۡن �

 ٓ ۖ إِّ�ِ َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ  يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
 ؛ ﴾١٥أ

قُل لَّۡو ﴿گوید:  سپس در مقام استدالل بر صحت آنچه به سوی ایشان آورده است، می
ُ ٱَشآَء  ۡدَرٮُٰ�م بِهِ  ۥَما تَلَۡوتُهُ  �َّ

َ
فََ�  ۦٓۚ َ�َقۡد َ�ِۡثُت �ِيُ�ۡم ُ�ُمٗر� ّمِن َ�ۡبلِهِ  ۦۖ َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
أ

خواندم و نه (الله) شما  خواست من آن را بر شما نمی اگر الله میبگو: « ]١٦[یونس:  ﴾١٦َ�ۡعقِلُونَ 
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گاه می ام، آیا  کرد، به راستی که پیش از این عمری را در میان شما گذرانده را از آن آ
برای  خداوند متعال ی این را به فرمان خداوند و خواست و اراده . یعنی: من»اندیشید؟! نمی

ام، این است که شما از  و افترا نبسته  ام ام و دلیل آنکه این را خود نتراشیده شما آورده
مقابله با آن ناتوانید و از زمانی که در میان شما پرورش یافتم تا زمانی که به پیامبری 

گرفتید، به ھمین  اعتراف داشتید و بر من خرده نمی مبعوث شدم، به صدق و امانت من

فََ� َ�ۡعقِلُونَ  ۦٓۚ َ�َقۡد َ�ِۡثُت �ِيُ�ۡم ُ�ُمٗر� ّمِن َ�ۡبلِهِ ﴿گوید:  خاطر می
َ
یعنی: آیا آنقدر  ﴾١٦أ

 آن بتوانید حق را از باطل تمیز دھید. ی عقل ندارید که به واسطه
نب مھم علمی قرآن و سنت بھره رو علمای متخصص و معاصر اھل سنت از جوا از این

ت پیرو أاند، این ھی ت جھانی اعجاز علمی در قرآن و سنت را تشکیل دادهأو ھی اند برده
از جمله: وضع  کند؛ باشد و برای تحقق اھدافی چند، عمل می می» رابطة العالم اإلسالمي«

قیق آیات قواعدی برای ثبت اجتھاد در بیان اعجاز علمی کتاب و سنت؛ شناخت معنای د
موجود در کتاب و سنت که با علوم ھستی شناسی در ارتباط است؛ ایفای نقش در 
راستای آماده سازی پژوھشگرانی که به مطالعه و پژوھش در مسائل علمی در پرتو قرآن و 

ھای اعجاز علمی، تا اینکه با ھمکاری مؤسسات و  سنت بپردازند؛ توجیه و ھدایت برنامه
 به یکی از اسباب و وسایل دعوت گردد.مراکز تخصصی، تبدیل 

ھای  ھا و مجله فناوری، کتاب ی ھا در این زمینه و در دوران علم و رقابت در عرصه آن
ھایی است که مطالعه آن موجب افزایش  ھا حاوی بخش نمایند، این مجله منتشر می  فصلی

آن بسیاری از بندگانش را ھدایت  ی و خداوند متعال به وسیله دوش میایمان اھل ایمان 
 .کند می

اند،  و در دنیا منتشر نموده اند اھل سنت معجزات علمی را به چندین زبان ترجمه کرده
چیزی که پس از توفیق الله تعالی، اثر واضحی در ھدایت ھزاران غیر مسلمان غیر عرب 

 داشته است.

 دهد میهایی از قرآن کریم که شیعه را به دین حنیف سوق  پاسخ

را از قرآن کریم ارائه ھا  آن  و پاسخ کنم میای را مطرح  ھای ساده ھم اکنون سوال
و به این ترتیب برای علما و نیز عوام  ناگزیر از قبول و پیروی آن باشیمدھم، تا اینکه  می

و شیرینی آن را  اند کتاب الله تعالی را از خود دور نموده شیعه بیان نمایم که چقدر
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که   حفظ نمودهو تمامی کسانی ھا  آن ند و به کراماتی که خداوند در قرآن برایا نچشیده
 اند. ، دست نیافتهاست فرستاده شدهھا  آن قرآن بخاطر

انسان را بسیار دقیق و در بھترین شکل آفرید و از روح موجود در نزد  أل س: الله
خود با ظرافتی که جز الله متعال کسی را یارای آن نیست، در او دمید، حال کدام یک از 

 این دو نزد خداوند متعال برتر و افضل است، روح یا جسم؟
که جسد  د، درحالیمان ج: روح، زیرا باقی است و برای زندگی جاویدان، جاویدان می

ُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ﴿فرماید:  رود؛ خداوند متعال می انسان ھمراه با دنیای فانی، از بین می
ُجوَرُ�ۡم يَۡوَم  لَۡمۡوِت� ٱ

ُ
َما تَُوفَّۡوَن أ ۡدِخَل  �َّارِ ٱَ�َمن زُۡحزَِح َعِن  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱ��َّ

ُ
َ�َقۡد فَاَزۗ َوَما  ۡ�َنَّةَ ٱَوأ

ٓ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱ ۡ�َيا (طعم) مرگ است و ھمانا  ی ھرکس چشنده« ]١٨٥[آل عمران:  ﴾١٨٥ۡلُغُرورِ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  �ُّ
شود، پس ھر که از آتش (دوزخ) دور داشته  تان بطور کامل به شما داده می ھای روز قیامت پاداش

و زندگی دنیا چیزی جز مایه فریب  است  آورده شد، قطعًا رستگار شدهشد و به بھشت در 
 .»نیست

س: وقتی خداوند متعال انسان را با استواری خلق نمود و جسد او را در بھترین شکل 
 ؟ آن چیست؟قرار دادای  قرار داد، آیا برای جسد توشه

نیازی  نیاز از آن نیست و اگر از آن احساس بی ای است که بی ج: بله برای انسان توشه
ای که خداوند با  میرد و آن عبارت است از: غذا و نوشیدنی نماید، از گرسنگی و تشنگی می

�َ�ٰنُ ٱفَۡلَينُظرِ ﴿دادن آن به ما بر ما منت نھاد:  نَّا َصَبۡبَنا  ٢٤ۦٓ إَِ�ٰ َطَعاِمهِ  ۡ�ِ
َ
ۡ ٱ� ا َمآءَ ل ُ�مَّ  ٢٥َصّبٗ

�َض ٱَشَقۡقَنا 
َ
ا ۡ� �َبتۡنَا �ِيَها َحّبٗا ٢٦َشّقٗ

َ
وََحَدآ�َِق  ٢٩َوَزۡ�ُتوٗنا َوَ�ۡٗ�  ٢٨وَِعَنٗبا َوقَۡضٗبا ٢٧فَأ

بّٗا ٣٠ُغۡلٗبا
َ
نَۡ�ِٰمُ�مۡ  ٣١َوَ�ِٰكَهٗة َو�

َ
َ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َوِ� پس انسان  باید به « ]٣٢-٢٤[عبس:  ﴾٣٢مَّ

گمان ما آب فراوان (از آسمان) فرو ریختیم. سپس زمین را به نیکی  نگرد. بیغذای خود ب
ن) رویاندیم و انگور و سبزی (بسیار) و زیتون و نخل و ادر آن دانه(ھای فراو شکافتیم. آنگاه

) برای ھا این ی هو (انواع) میوه و علوفه (پدید آوردیم). (ھم ھایی (انبوه و) پر درخت باغ
 . پس حمد و فضل تماما از آن اوست.»تان است ایانپگیری شما و چھار  بھره

ھای نافع و حالل  است که خداوند از نعمت  ی جسم، نقص و کاستی س: آیا در توشه
 خود به ما نداده باشد؟

که جز  یھای نعمت شماری به ما داده است؛ ھای بی ج: الله تعالی فضایل و نعمت

نَّ ﴿فرماید:  نیست. خداوند متعال میھا  آن کسی را یارای شمردن خداوند متعال،
َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
�
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َ ٱ ا ِ�  �َّ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَسخَّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ۡسَبَغ َعلَۡيُ�ۡم نَِعَمهُ  ۡ�

َ
ۗ  ۥَوأ  ﴾َ�ِٰهَرٗة َوَ�اِطنَٗة

آنچه را که در زمین است؛ مسخر شما  ھا و آیا ندیدید که الله آنچه را که در آسمان« ]٢٠[لقمان: 
 .»ھای خود را آشکار و پنھان (بطور فراوان) بر شما ارزانی داشته است؟! کرده است و نعمت

 است، یعنی بر شما تمام کرده و گسترانده» ایساع«و » اتمام«پس اسباغ به معنی 

ِ َما سَ ﴿فرماید:  ، ھمچنین خداوند متعال میاست
واْ نِۡعَمَت َوَءاتَٮُٰ�م ّمِن ُ�ّ ۡ�ُُموهُۚ �ن َ�ُعدُّ

َ
�

ِ ٱ �َ�ٰنَ ٱَ� ُ�ُۡصوَهاۗٓ إِنَّ  �َّ ارٞ  ۡ�ِ و از ھرچه از او خواستید به شما « ]٣٤[إبراهیم:  ﴾٣٤لََظلُومٞ َكفَّ
شک  توانید آن را بشمارید، بی ارزانی داشت و اگر (بخواھید) نعمت(ھای) الله را بشمارید، نمی

 .»ناسپاس استانسان ستمگری 

 س: آیا روح نیز توشه و زادی دارد؟ توشه آن چیست؟

ُدواْ فَإِنَّ َخۡ�َ ﴿فرماید:  ج: بله؛ روح نیز توشه و زادی دارد، خداوند متعال می ادِ ٱَوتََزوَّ  لزَّ
ْوِ�  �َُّقونِ ٱوَ  �َّۡقَوٰىۖ ٱ

ُ
أ لَۡ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ

َ
پرھیزگاری  که بھترین توشه و توشه برگیرید« ]١٩٧[البقرة:  ﴾١٩٧ۡ�

روح، عبادت و تقوای الله تعالی و اتباع فرمان  ی . توشه»است و ای خردمندان، از من بترسید
 باشد؛ خداوند متعال حاجیان را فرمان داده الله و رسولش و باز آمدن از نواھی ایشان می

را از بھترین ھا  آن توشه به سفر نروند، سپس برای سفر خود توشه برگیرند و بی است که
گاه کرده است. توشه روح مھمتر است زیرا برای آخرت  توشه یعنی تقوا برای سفر آخرت، آ

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱبَۡل تُۡؤثُِروَن ﴿فرماید:  ماند؛ خداوند متعال می جاویدان باقی می  �ِخَرةُ ٱوَ  ١٦�ُّ
 ٰٓ�َ�ۡ

َ
دھید.  دنیا را (بر آخرت) ترجیح میبلکه شما (مردم) زندگی « ]١٧-١٦[األعلی:  ﴾١٧َخۡ�ٞ َو�
 .»تر است ه که آخرت بھتر و پایند درحالی

جسم بر ما منت نھاد و از ھر آنچه  ی س: آنگاه که خداوند متعال با دادن توشه
روح که  ی خواستیم به ما داد و نعمت خود را بر ما تمام کرد، آیا ممکن است در توشه

 و راه رسیدن به آن دشوار باشد؟! وجود داشتهجسم است، نقصی  ی تر از توشه مھم

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿فرماید:  ج: طبعا چنین چیزی ممکن نیست، خداوند متعال می
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱدِيَنُ�ۡم َو� امروز دین شما « ]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا

 »ود را بر شما تمام نمودم و اسالم را (بعنوان) دین برای شما برگزیدم.را کامل کردم و نعمت خ
روح سخت به دست آید و با نقص و کاستی ھمراه باشد؛ آنکه جسد را  ی امکان ندارد توشه

 ،ترین شکل به او داد و آنچه در دریا و خشکی است آن را به کامل ی استوار نمود و توشه
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روح  ی کند که توشه ایجاب می شما کامل نمود، حق و عدلرام ما کرد و نعمت خود را بر 
 گیرد. جسم باشد، زیرا روح جاویدان است و مورد محاسبه قرار می ی تر از توشه کامل

ھایش را به زبان عربی آشکار برای این امت مبارک  رو خداوند متعال بھترین کتاب از این
بر او و تمامی پیامبران برترین درودھا و که  -فرستاد فرستاد و بھترین پیغام آوران خود را 

 و خداوند دین خود را کامل کرد تا آنکه کافران از آن ناامید شدند. - ھا باد ترین سالم کامل
روح است و نوری است که  ی ھا آیه برای اثبات اینکه قرآن توشه در قرآن کریم ده

کند و امکان  دایت میآن ھر که را بخواھد به راه راست ھ ی خداوند متعال به وسیله
 خاموش کردن این نور نیست، آمده است: 

ِ ٱتِلَۡك َءاَ�ُٰت ﴿ َّ�  ِ � ٱَ�تۡلُوَها َعلَۡيَك ب ُ ٱَوَما  ۡ�َّقِ  ]١٠٨[آل عمران:  ﴾١٠٨يُرِ�ُد ُظلٗۡما لِّۡلَ�ٰلَِم�َ  �َّ
برای جھانیان خوانیم و الله (ھیچگاه) ستمی  ھا  آیات الله است که آن را به حق بر تو می این«

 . »خواھد نمی

ُ  لُۡقۡرَءانَ ٱإِنَّ َ�َٰذا ﴿ ۡقوَُم َو�ُبَّ�ِ
َ
ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ ٰلَِ�ٰتِ ٱَ�ۡعَملُوَن  �َّ نَّ  ل�َّ

َ
أ

ۡجٗر� َكبِٗ��
َ
ھاست،  ترین راه شک این قرآن، به راھی که آن استوار بی« ]٩[اإلسراء:  ﴾٩لَُهۡم أ

ھا  آن دھد که برای بشارت می ،دھند ھای شایسته انجام می کند و به مؤمنانی که کار میھدایت 
 .»پاداش بزرگی است

بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهِ ﴿
َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمۡن � نَا۠  ۦۖ قَۡد َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ

َ
� ٓ ۚ َوَما َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَۡيَها

ھایی از  پیامبر به مشرکین بگو:) (دالئل و) بینش ای«( ]١٠٤[األنعام:  ﴾١٠٤َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ 
که (از دیدن  که ببیند، به (سود) خود اوست و کسی (جانب) پروردگارتان برای شما آمد، پس کسی

  .»آن چشم بپوشد و) نابینا شود، پس به زیان خود اوست و من (مراقب و) نگھبان شما نیستم

ِ َمثَٖل� َوَ�َن  ۡلُقۡرَءانِ ٱَولََقۡد َ�َّۡ�نَا ِ� َ�َٰذا ﴿
�َ�ٰنُ ٱلِلنَّاِس ِمن ُ�ّ ءٖ َجَدٗ�  ۡ�ِ ۡ�َ َ�َ�ۡ

َ
 ﴾٥٤أ

ایم، ولی انسان بیش  و به راستی در این قرآن، ھرگونه مثلی برای مردم بیان کرده« ]٥٤[الکهف: 
 .»پردازد از ھر چیز به مجادله می

موجود در قرآن چیست؟ آیا دلیل ای از عقاید روشن  س: با این ھمه، دلیل انحراف عده
 ھای این منحرفین؟ گردد یا به قلب آن به قرآن بر می

گردد نه  گردانی به قلب خودش بازمی ج: ھرکس از حق روی برگرداند، دلیل این روی

ةُ ٱقُۡل فَلِلَّهِ ﴿فرماید:  کتاب الله تعالی؛ خداوند سبحانه وتعالی می ۖ ٱ ۡ�ُجَّ فَلَۡو َشآَء  ۡلَ�ٰلَِغُة
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ۡ�َعِ�َ 
َ
دلیل رسا (و قاطع) از آِن الله است، پس اگر «بگو: « ]١٤٩[األنعام:  ﴾١٤٩لََهَدٮُٰ�ۡم أ

 .»کرد ی شما را ھدایت می خواست ھمه می

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿فرماید:  می ھمچنین
َ
ٓ  ۡلُقۡرَءانَ ٱأ ۡ�َفالَُها

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
آیا « ]٢٤[محمد:  ﴾٢٤أ

 .»ھاست؟! شان  قفل ھای کنند یا بر دل در قرآن تدّبر نمی
 چیست؟ھا  آن ھای این افراد پذیرای حق نیست و صفات س: چرا قلب

را ھا  آن و قلوب است ج: اسباب و عوامل بسیاری این افراد را از قبول حق دور کرده
به روی حق و حقیقت بسته بماند و ھا  آن ھای قلب منکر حق نموده است و سبب شده

ھمان است که خداوند دانای با حکمت در ھا  آن ترین خود جای ندھد که مھمحق را در 
را بیان نموده است و ھا  آن و اوصاف و اسرار است کتابش در رابطه با این افراد ذکر کرده

که ما بخشی از آن را تنھا برای روشن شدن مطلب بیان  است ھا آیه آمده در این مورد ده
 داریم: می

ۡ�ُِف َ�نۡ ﴿
َ
ِينَ ٱَءاَ�ِٰ�َ  َسأ وَن ِ�  �َّ ُ �ِض ٱَ�َتَك�َّ

َ
ْ ُ�َّ َءايَةٖ �َّ  ۡ�َقِّ ٱبَِغۡ�ِ  ۡ� �ن يََرۡوا

ْ َسبِيَل  ْ بَِها �ن يََرۡوا ْ َسبِيَل  لرُّۡشدِ ٱيُۡؤِمُنوا َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ�ۚ  لَۡ�ِّ ٱَ� َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ� �ن يََرۡوا
 ِ ْ � َك َ�ٰل بُوا ُهۡم َكذَّ َّ�

َ
ْ َ�ۡنَها َ�ٰفِلِ�َ بِ� بزودی کسانی را که به « ]١٤٦[األعراف:  ﴾١٤٦َ�ٰتَِنا َوَ�نُوا

ا ای ر دارم و اگر ھر (معجزه و) نشانه ورزند، از آیات خود باز می ناحق در روی زمین تکبر می
گیرند و اگر راه  را در پیش نمی و اگر راه ھدایت را ببینند، آن آورند ببینند، به آن ایمان نمی

گزینند، این بدان (خاطر) است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن  گمراھی را ببینند، آن را بر می
 .»غافل بودند

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ� َ�ُۡزنَك  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ ِينَ ٱمَِن  لُۡ�ۡفرِ ٱ�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  �َّ َّ�  ٰ ۡفَ�

َ
ْ َءاَمنَّا بِأ هِِهۡم قَالُٓوا

ِينَ ٱَولَۡم تُۡؤِمن قُلُوُ�ُهۡمۛ َوِمَن  تُوَكۖ  �َّ
ۡ
ُٰعوَن لَِقۡوٍ� َءاَخرِ�َن لَۡم يَ� ُٰعوَن لِۡلَكِذِب َس�َّ ْۛ َس�َّ َهاُدوا

وتِيُتۡم َ�َٰذا فَُخُذوهُ �ن لَّۡم تُۡؤتَۡوهُ فَ  ۦۖ ِمۢن َ�ۡعِد َمَواِضعِهِ  ۡلَ�ِمَ ٱ ّرِفُونَ ُ�َ 
ُ
ْۚ ٱَ�ُقولُوَن إِۡن أ  ۡحَذُروا

ُ ٱَوَمن يُرِدِ  ِ ٱِمَن  ۥفَلَن َ�ۡملَِك َ�ُ  ۥفِۡتنََتهُ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ًٔ َشۡ�  �َّ
ُ
ۚ أ ِينَ ٱا ُ ٱلَۡم يُرِدِ  �َّ ن ُ�طَ  �َّ

َ
 ّهِرَ أ

ۡ�َياٱقُلُوَ�ُهۡمۚ لَُهۡم ِ�  ! ای پیامبر« ]٤١[المائدة:  ﴾٤١َعَذاٌب َعِظيمٞ  �ِخَرةِ ٱِخۡزٞيۖ َولَُهۡم ِ�  �ُّ
شان  که به زبان کنند، تو را اندوھگین نسازند، (چه) از کسانی که در (راه) کفر شتاب می کسانی

که یھودی ھستند؛  ایمان نیاورده است و (چه) از کسانیھا  آن و قلب »ایمان آوردیم«گویند:  می
اند (برای جاسوسی) گوش فرا  گوش سپردگان به دروغند و برای گروھی که نزد تو نیامده
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اگر این «گویند:  و (به یکدیگر) می کنند شان تحریف می را از جایگاه سخنان (خدا)ھا  آن دھند، یم
 »شما داده نشد (از او) دوری کنید(حکم تحریف شده) به شما داده شد، پس بپذیرید و اگر آن به 

اری (و اش را خواسته باشد، ھرگز در برابر الله برای او اختیار ند و ھرکس که الله گمراھی
شان را پاک  ھای دل است که کسانی ھستند که الله نخواستهھا  آن ی)یتوانی از او دفاع نما نمی

 . »شان  عذاب بزرگی است کند، برای آنان در دنیا رسوایی و در آخرت برای

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ� � ْ بُوا لَُ�ِٰت� ٱَ�ٰتَِنا ُصّمٞ َوُ�ۡ�ٞم ِ� َكذَّ ُ ٱَمن �ََشإِ  لظُّ  َ�َۡعۡلُه يُۡض  �َّ
ۡ
لِۡلُه َوَمن �ََشأ

ۡسَتقِي�ٖ  ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ که آیات ما را تکذیب کردند، کر و الل ھستند  و کسانی« ]٣٩[األنعام:  ﴾٣٩َ�َ
کند و  د گمراه میقرار دارند، ھرکس را الله بخواھ یھای (از شنیدن حق و گفتن حق و) در تاریکی

 . »او را بر راه راست قرار خواھد داد ،ھرکس را بخواھد

ۚ ٱفَرِ�ًقا َهَدٰى َوفَرِ�ًقا َحقَّ َعلَۡيِهُم ﴿ َ�ٰلَُة ُهُم  لضَّ ْ ٱإِ�َّ َُذوا َ�ِٰط�َ ٱ �َّ ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  لشَّ
َ
ِ ٱأ َّ� 

ۡهَتُدونَ  �َُّهم مُّ
َ
ھی گروھی را ھدایت نمود و گروھی (دیگر) گمرا« ]٣٠[األعراف:  ﴾٣٠َوَ�ۡحَسُبوَن �

ھا  را به جای (الله)، سرپرست (و دوستان  شیطانھا  آن محقق (و ثابت) گشت، زیراھا  آن بر
 . »اند کنند که آنان ھدایت یافته خویش) برگزیدند و گمان می

ْ لََك فَ ﴿ ِن  ۡعلَمۡ ٱفَإِن لَّۡم �َۡسَتِجيُبوا َضلُّ ِممَّ
َ
ۡهَوآَءُهۡمۚ َوَمۡن أ

َ
�ََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
َهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ  �ََّبعَ ٱ�

ِۚ ٱُهٗدى ّمَِن  َ ٱإِنَّ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ پس اگر (این سخن) تو را « ]٥٠[القصص:  ﴾٥٠ل�َّ
تر از آن کس که ھوای  کنند و گمراه ھای خود پیروی می فقط از ھوسھا  آن نپذیرفتند، بدان که

گمان الله گروه   کیست؟! بی ،کند له پیروی مینفس خویش را بدون (ھیچ) ھدایتی از (سوی) ال
 . »کند ستمکاران را ھدایت نمی

ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُواْ كَ ﴿ َوآّبِ ٱ۞إِنَّ َ�َّ  ٢١قَالُواْ َسِمۡعَنا َوُهۡم َ� �َۡسَمُعونَ  �َّ ِ ٱِعنَد  �َّ مُّ ٱ �َّ  لصُّ
ِينَ ٱ ۡ�ُۡ�مُ ٱ ُ ٱَولَۡو َعلَِم  ٢٢َ� َ�ۡعقِلُونَ  �َّ ْ وَُّهم  �َّ ۡسَمَعُهۡم َ�ََولَّوا

َ
ۡسَمَعُهۡمۖ َولَۡو أ

َ َّ� � �ِيِهۡم َخۡ�ٗ
ۡعرُِضونَ  حال آنکه آنان » شنیدیم«و مانند کسانی نباشید که گفتند: « ]٢٣-٢١[األنفال:  ﴾٢٣مُّ

اندیشند. و اگر  شنیدند. ھمانا بدترین جنبندگان نزد الله، (افراد) کر و اللی ھستند که نمی نمی
شنواند،  شنواند و اگر (ھم با این حال) به آنان می دانست، قطعًا به آنان می میھا  آن خیری در الله

 .»کردند گرداندند و اعراض (و سرپیچی) می باز روی می
گیرد، بلکه عمل  پس اگر خداوند متعال از کسی خشمگین شود، بصیرت او را از وی می

ترین انواع  پندارد و این از خطرناک یک میدھد و آن را ن بدش را برای او زیبا جلوه می
 استدراج ربانی است.
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کنند،  ، بلکه خودشان به خود ظلم میاست خداوند متعال به چنین افرادی ظلم نکرده
از گمراھی خود باز نیامدند ھا  آن آمد تا به حق گروند، اماھا  آن زیرا بیم دھنده و دلیل نزد

 این کبر و نپذیرفتن حق است.و چیزی جز گمراھی را پذیرا نشدند و 
 ، عبارت است از: بدون اینکه بداننداز جمله استدراج ربانی نسبت به این متکبران، 

َت ﴿
ۡ
ِينَ ٱَجَعۡلَنا بَۡيَنَك َو�َۡ�َ  لُۡقۡرَءانَ ٱ�َذا قََرأ َّ�  ِ ۡستُوٗر� �ِخَرةِ ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب  ٤٥ِحَجاٗ�ا مَّ

ٰ قُلُو�ِِهمۡ  ن َ�ۡفَقُهوهُ َوِ�ٓ َءاذَانِِهۡم َوۡقٗرۚ� �َذا ذََكۡرَت َر�ََّك ِ�  وََجَعۡلَنا َ�َ
َ
ِ�نًَّة أ

َ
 ۡلُقۡرَءانِ ٱأ

ۡدَ�ٰرِهِۡم ُ�ُفوٗر� ۥوَۡحَدهُ 
َ
ٰٓ أ که قرآن بخوانی،  و (ای پیامبر!) ھنگامی« ]٤٦-٤٥[اإلسراء:  ﴾٤٦َولَّۡواْ َ�َ

و بر  دھیم ای پوشیده قرار می پرده ند،آور که به آخرت ایمان نمی میان تو و میان کسانی
ان سنگینی ش ھای دھیم تا آن را در نیابند و در گوش ھایی قرار می شان پوشش ھای دل

با نفرت پشت ھا  آن و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی، گذاریم که نشنوند) (می
 . »گریزند) کنند (و می می

ن ُذّكَِر ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ٰ  ۦَ�ِٰت َرّ�ِهِ �َوَمۡن أ ۚ إِنَّا َجَعۡلَنا َ�َ َمۡت يََداهُ ۡعَرَض َ�ۡنَها َو�َِ�َ َما قَدَّ

َ
فَأ

ن َ�ۡفَقُهوهُ َوِ�ٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٗرۖ� �ن تَۡدُ�ُهۡم إَِ� 
َ
ِ�نًَّة أ

َ
بَ  لُۡهَدىٰ ٱقُلُو�ِِهۡم أ

َ
 ﴾٥٧ٗدافَلَن َ�ۡهَتُدٓواْ إًِذا �

تر از آن کسی است که به آیات پروردگارش پند داده شود،  ستمکارو چه کسی « ]٥٧[الکهف: 
فراموش کند؟! ما بر  است، ھای خود پیش فرستاده سپس از آن روی گرداند و آنچه را با دست

 و اگر ایم) شان سنگینی (قرار داده ھای ایم تا نفھمند و در گوش ھایی افکنده آنان پرده ھای دل
 . »شوند نی، پس ھرگز ھدایت نمیرا به سوی ھدایت بخواھا  آن

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ۡعَ�ٰلَُهۡم َ�ُهۡم َ�ۡعَمُهونَ  �ِخَرةِ ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب
َ
گمان  بی« ]٤[النمل:  ﴾٤َز�َّنَّا لَُهۡم أ

سرگردان ھا  آن ایم، پس زینت دادهھا  آن شان را برای آورند، اعمال که به آخرت ایمان نمی کسانی
 . »شوند می

ُ ٱَ�َمن يُرِدِ ﴿ ن َ�ۡهِديَهُ  �َّ
َ
ۡح َصۡدَرهُ  ۥأ ن يُِضلَّهُ  ۥ�َۡ�َ

َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ  ۥَ�َۡعۡل َصۡدَرهُ  ۥلِۡ�ِ

ُد ِ�  عَّ �ََّما يَصَّ
َ
� ٱَضّيًِقا َحرَٗجا َك� َمآءِ ُ ٱَكَ�ٰلَِك َ�َۡعُل  لسَّ ِينَ ٱَ�َ  لرِّۡجَس ٱ �َّ  ﴾١٢٥َ� يُۡؤِمُنونَ  �َّ

اش را برای (قبول) اسالم  پس ھرکس را که الله بخواھد ھدایت کند، سینه« ]١٢٥ [األنعام:
کند که گویا به آسمان  اش را چنان تنگ می گشاید و ھرکس را که بخواھد گمراه کند، سینه می

 .»دھد آورند قرار می که ایمان نمی رود، این چنین الله پلیدی را بر کسانی باال می
 شود مگر از کسانی باشد که از حدود الھی تجاوز نموده واقع نمیانسان مورد استدراج 

آن را انکار نموده  و با این ھمه است وی عیان گشتهو حق بر   است مرتکب ظلم شده و
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کند و لج بازی  و فراموشش می کند میداند، اما با آن مخالفت  است؛ این انسان حق را می
کسانی است که خباثت را در  ی یا از جمله دکن و از ھوی و ھوس خود پیروی می نماید می

کند، چنین شخصی بر  درون خود مخفی کرده است و خداوند متعال آن را ظاھر نمی
کند اما از خداوند  کند، یا اینکه از مردم پنھان می و توبه نمی دھد میھمین رویه ادامه 

د و اگر مکر خداوند فروشن متعال نه؛ به خصوص کسانی که آیات الھی را به بھایی اندک می
گشت و ظلم و ستم عمومی و بزرگ  متعال نسبت به ماکرین نبود، زمین سراسر فاسد می

شد، پس در آن، ھم نفع و فایده است و ھم اصالح و مجازاتی است برای لجبازان و  می
 .است گردن فرازان و ھم رحمتی است برای پندپذیران و نشانه و عبرتی برای سرکشان

ی از اشکال مکر ربانی پروردگار حکیم است و این صفتی است ممدوح که استدراج شکل
در رابطه با خداوند متعال، ھیچ ذم و نکوھشی در آن نیست؛ لذا جایز نیست بگوییم: 

نندگان و حیله گران، ک، بلکه باید بگوییم: خداوند در برابر مکر»خداوند ماکر است«
کنیم که مدح و ستایش  کند، پس این صفت را در جایگاه و مقامی ذکر می جویی می چاره

 است، ھمچون این کالم الھی: 

ۖ ٱَوَ�ۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر ﴿ ُ ُ ٱوَ  �َّ ھا چاره و مکر  آن« ]٣٠[األنفال:  ﴾٣٠لَۡ�ِٰكرِ�نَ ٱَخۡ�ُ  �َّ
 . »جویان و) تدبیرکنندگان است کرد و الله بھترین (چاره میاندیشیدند و الله (ھم) تدبیر  می

(برای قتل صالح ھا  آن و« ]٥٠[النمل:  ﴾٥٠َوَمَكُرواْ َمۡكٗر� َوَمَكۡرنَا َمۡكٗر� َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ ﴿
و نجات ھا  آن و پیروانش) حیله و نیرنگی به کار بردند و ما (نیز) حیله و تدبیری (برای ھالک

 .»دانستند نمیھا  آن که ، درحالیدرنظر گرفتیمصالح و پیروانش) 
ھای واضح و روشن قرآن در ارتباط با استدراج، داستان فرعون است  از جمله داستان

دم تیغ  {از} یل رایاسرا و کودکان بنی کند میکه پس از دیدن خوابی، مکر و حیله 
و  ایده تخت پادشاھی و حکومت او را تھدید نمکسی نباشد کھا  آن گذراند، تا در میان می

ساقط کند؛ پس الله تعالی با قدرت خود فرعون را چنان مسخر نمود که در قصر خود به 
کند و آن شخصیت کسی  پرورش کسی بپردازد که تاج و تخت و مملکت او را نابود می

و تنھا  داناِی خبیرالله تواناِی مقتدِر ؛ پاک و منزه است ÷ نبود جز پیامبر الله موسی
 اندیشند. تعداد اندکی از بندگان الله می

اتمی و نیز  توان در رفتار دانشمندان ھای میدانی استدراج را می یکی دیگر از نمونه
متخصصین غیر مسلمان در علوم سخت و پیچیده مشاھده کرد؛ عالم ھندی متخصص در 

و  است ا بخوبی درک نمودهیک رشته بسیار پیچیده و سخت که مسائل علمی دشواری ر



 ٧٩ د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ

پرستد و در برابر  گاو می نیست، اما با این ھمهھا  آن را یارای درکفھمد که ھر کسی  می
شکلی از اشکال این عمل  ؛رود بسوی او میخیز  و سینه اندازد میگاو، خود را بر زمین 

از جوید و  یبا ادرار گاو تبرک مو  ؛به گاو استھا  آن و سبب تقرب و نزدیکیھا  آن یعباد
کشد تا از او راضی شود؛ آری  کشد و دستانش را بر بدن او می ادرارش به صورت خود می

 این دانشمند، صاحب عقلی قوی است، اما قلب او پلید و مریض است!!.
 ،یا برای خورشید وند متعال شریک و فرزند قائل استحال و وضع کسی که برای خدا

گویند قبر فالن بن فالن و مرقد یکی از خفتگان است،  قبری که می و سنگ ،درخت ،ماه
باشد؛ چنین فردی الله متعال را که نه او را  کند نیز ھمانند ھمان گاو پرست می سجده می

و به کسی  دنھ میمیرد، کنار  گیرد و نه خواب، زنده و پابرجاست و ھرگز نمی رت میُچ 
و توان دیدن و شنیدن ندارد و اگر بر  است کرده جوید که مرگ، کار او را تمام تقرب می

 خرمایی برای او نیست!. ی فرض ھم ببیند و بشنود، نیز مالک پوست ھسته
 شنود، آیاتی که حق را بیان کرده و می بیند میاین دانشمند آیات ثابت و محکم الھی را 

پروردگار خود  و ھمه چیز به آن ایمان دارند، حتی حیوانات و حشرات و جمادات نیز است
را به  وندخدا ،گردانند و بر اساس فطرت خود و با او چیزی را شریک نمی سندشنا میرا 

�ن ّمِن ﴿فرماید:  شناسند و از تسبیح گویان ھستند، چنانکه خداوند متعال می یگانگی می
ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِدهِ   ]٤٤[اإلسراء:  ﴾٤٤َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر� ۥَوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡفَقُهوَن �َۡسبِيَحُهۡمۚ إِنَّهُ  ۦَ�ۡ

را در ھا  آن گوید و لیکن شما تسبیح و ھیچ چیز نیست مگر آنکه به ستایش او تسبیح می«
 .»گمان او بردبار آمرزنده است یابید، بی نمی

ای را به کفر و شرک متھم نماید، این  حشرهایم که حیوان و یا  ما ھیچ انسانی را ندیده
ورزند که الله  بینیم که به الله تعالی کفر و شرک می ھایی را می درحالی است که انسان

عقل  دھند که حیوانات بی و اموری را به الله تعالی نسبت می عقل داده استھا  آن تعالی به
 ھا، ھای این عده از انسان قلبدھند؛ بدطینتی و پلیدی  نسبت نمی خداوند متعال نیز به

سواد و  بی بینیم یک شخص را به این حد رسانده است؛ این درحالی است که میھا  آن
ترین مسائل  نابینا که نه توان نوشتن دارد و نه توان خواندن و بلکه توان حل کوچک

و  کند میریاضی را ندارد، از قلبی با فطرت سلیم برخوردار است و الله تعالی را عبادت 
و برای  گوید میھایش شکر  گرداند، خدای تعالی را بخاطر نعمت چیزی را با او شریک نمی

برطرف نمودن نیازھای خود در اموری که جز الله متعال کند و برای  او رکوع و سجده می
 خواند. ، جز الله را به فریاد نمینیستھا  آن قادر به برآورده نمودن
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را به تدریج بسوی ھا  آن و یا است انانی را ھدایت کردهس: آیا خداوند چنین روی گرد
 کشاند؟! ضاللت و گمراھی می

ھا  آن شان، ین گمراھییو تزھا  آن ج: الله تعالی با زیبا جلوه دادن عمل بدشان در نظر

ُب بَِ�َٰذا ﴿برد، دلیل آن نیز این آیه است:  را گام بگام بسوی گمراھی می فََذۡرِ� َوَمن يَُ�ّذِ
ۡمِ� لَُهۡمۚ إِنَّ َكيِۡدي َمتِ�ٌ  ٤٤َسنَۡستَۡدرُِجُهم ّمِۡن َحيُۡث َ� َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�َِديِث� ٱ

ُ
 ]٤٥-٤٤[القلم:  ﴾٤٥َوأ

کند واگذار، ما آنان را از  که این سخن (قرآن) را تکذیب می پس (ای پیامبر) مرا با آن کسی«
گمان مکر (و تدبیر) من  دھم، بی ھلت میمھا  آن و به دانند بتدریج خواھیم گرفت که نمی آنجایی 

 .»استوار (و محکم) است
، ھمچون سخنی است آنچه خداوند متعال در مورد این روی گردانان بیان داشته

خداوند متعال در مورد که مطیع و پیرو ھستند؛  نیست که در مورد کسانی بیان داشته

ِينَ ٱ﴿: فرموده است ،گیرند کسانی که راه اطاعت و پیروی را در پیش می  لَۡقۡوَل ٱ�َۡستَِمُعوَن  �َّ
ۡحَسَنهُ 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱَهَدٮُٰهُم  �َّ ُ َّ�  ْ ْولُوا

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱَوأ

َ
 ]١٨[الزمر:  ﴾١٨ۡ�

کسانی ھا  آن کنند، ترین آن پیروی می شنوند، پس (از) نیکو که سخن(ھا) را می ھمان) کسانی«(
  »خردمندانند.ھا  آن شان کرده است و ھستند که الله ھدایت

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  می ھمچنین ْ ٱ �َّ و « ]١٧[محمد:  ﴾١٧َزاَدُهۡم ُهٗدى َوَءاتَٮُٰهۡم َ�ۡقَوٮُٰهمۡ  ۡهَتَدۡوا
لذا میان . »شان افزود و به آنان پرھیزگاری عطا فرمود اند (الله) بر ھدایت که ھدایت یافته کسانی

 و بیندیش. ابسیار است، پس ھمین جا توقف نم ی این دو فاصله
دانیم، وقتی ھدایت نماید، آن  داند که ما نمی خداوند داناِی حکیم است، او چیزھایی می

باشد و آنگاه که گمراه کند، آن نیز حق،  می اوحق است و فضل و بخششی از جانب 
ھا و زمین برای ھدایت شخصی که  آسمان مجازات و عین عدالت است؛ اگر تمامی اھل

، گرد آیند، بدون خواست الله تعالی توان ھدایت او را ندارند، است خداوند او را گمراه کرده
 کردهھا و زمین گرد ھم آیند تا کسی را که خداوند ھدایت  ھمچنین اگر تمامی اھل آسمان

فرماید:  خداوند متعال می است، گمراه کنند، ھرگز نخواھند توانست، نمودهو ثابت قدم 

ُ ٱَمن َ�ۡهِد ﴿ رِۡشٗدا ۥَوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َ�َِد َ�ُ  لُۡمۡهَتدِ� ٱَ�ُهَو  �َّ ھرکس را « ]١٧[الکهف:  ﴾١٧َوِ�ّٗا مُّ
ی ھرگز یھدایت کند، پس او ھدایت یافته (واقعی) است و ھر که را گمراه کند، سرپرست و راھنما

خداوند متعال بخواھد فرد گمراه یا کسی را که در معرض . اگر »برای او نخواھی یافت
به نیکویی (به ھدایت) بازگرداند، قلبش را برای پذیرش حق  است، استدارج قرار گرفته
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گشاید و حجاب از بینش او برداشته و تعصبش را نسبت به مذھب گمراھی که در آن  می
د و جز الله تعالی کسی قادر بر این برد تا به کاروان رستگاران بپیوند ، از بین میاست بوده

 ؛ھا با رازھا و محتویات آن است امر نیست، خداوندی که یگانه است و مالک تمامی قلب
پس ناگزیر باید صادقانه و با محبت به سوی الله متعال بازگردیم و تعصب را کنار بگذاریم، 

ردگاری که ھر آنچه ھا به اذن خداوند ھدایت شوند. پاک و منزه است پرو تا اینکه قلب
دھد؛ کسی که این کار را انجام دھد، اولین گام را در جھت توفیق و  بخواھد انجام می

ُهۡم َ�َعلُواْ ﴿ فرماید: ھدایت بسوی راه مستقیم الله تعالی برداشته است، الله تعالی می َّ�
َ
َولَۡو �

َشدَّ تَثۡبِيتٗ  ۦَما يُوَ�ُظوَن بِهِ 
َ
َُّهۡم َوأ � ل ۡجًرا َعِظيٗما ٦٦الََ�َن َخۡ�ٗ

َ
ٓ أ ا َّ� ُ  ٦٧�ٗذا �َ�ۡيَ�ُٰهم ّمِن �َّ

ۡسَتقِيٗما شود  و اگر اندرزھایی که به آنان داده می« ]٦٨-٦٦[النساء:  ﴾٦٨َولََهَديَۡ�ُٰهۡم ِصَ�ٰٗطا مُّ
صورت از جانب  و در این توارتر بودشان) اس بھتر بود و (برای ایمانھا  آن دادند، برای انجام می

 .»کردیم شان می و به راه راست، ھدایت دادیم میھا  آن خود پاداش بزرگی به

 س: چگونه انسان بفھمد که در معرض استدراج است یا نه؟
، وضعیت خود را درک کند؛ این استکسی که در معرض استدراج ج: ممکن نیست 

استدراج الله تعالی نسبت به خودش را تواند  با قدرت خود می تصور حماقت است که انسان
ه برای چنین فردی وضعیتی بلک ؛ی استدراج مخفی بودن آن است الزمهکشف کند، زیرا 

صورت که  ند، به اینک شود چنانکه تصور استدراج را ھم نمی که در آن است زینت داده می
سبت به آن شود و ن اندیشه اشتباه او نسبت به نصوص واضح و روشن نیک جلوه داده می

کند عقیده و عمل زشت او صحیح و درست است؛  افکار تعصب خواھد داشت و گمان می

َ�َمن ُزّ�َِن َ�ُ ﴿از جمله دالیل واضح در این مورد: 
َ
َ ٱفََرَءاهُ َحَسٗناۖ فَإِنَّ  ۦُسوُٓء َ�َملِهِ  ۥأ يُِضلُّ  �َّ

ۖ فََ� تَۡذَهۡب َ�ۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� إِنَّ  َ ٱَمن �ََشآُء َو�َۡهِدي َمن �ََشآُء ۢ بَِما  �َّ َعلِيُم
، پس آن را نیک (و است که کردار بدش برای او آراسته شده آیا کسی« ]٨[فاطر:  ﴾٨يَۡصَنُعونَ 
گمان الله ھرکس را که بخواھد  یبیند (ھمانند کسی است که چنین نیست؟) پس ب زیبا) می

کند، پس نباید که جانت به خاطر شدت تأسف  سازد و ھرکس را که بخواھد ھدایت می گمراه می
 . »دھند داناست شک الله به آنچه انجام می (و حسرت) بر آنان از بین برود، بی

ِ ﴿فرماید:  خداوند متعال می  ۡخَ�ِ�نَ ٱقُۡل َهۡل نُنَّبُِئُ�م ب
َ
ۡعَ�ٰ  ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣ً� أ َضلَّ َسۡعُيُهۡم  �َّ

ِ ٱِ�  ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة �َُّهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا �ُّ
َ
ای پیامبر!) «( ]١٠٤-١٠٣[الکهف:  ﴾١٠٤وَُهۡم َ�َۡسبُوَن �
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شان در  که تالش و کوشش کارترین (مردم) در کارھا، خبر دھیم. کسانی بگو: آیا شما را به زیان
 . »دھند کنند که کار نیک انجام می و با این حال گمان می است شده زندگی دنیا تباه و ضایع

ترسد،  شود آنکه از عذاب خداوند متعال می است که باعث می کننده این امری نگران
عرضه کند و با تالش در راستای  قرآنرا بر  دھد و خویشتنخود را مورد محاسبه قرار 

ود و خداوند را اصالح ، میان خاست در کتابش بیان نموده کهخداوند  مرضیاتپیروی از 
پذیرفتن حق به تمام و و بینش و بصیرتش را برای  ایداو را ھدایت نممتعال تا خداوند  کند

و بر این باورند  هی دیگری خود را تزکیه کرد منور نماید؛ این درحالی است که عده کمال
در معرض ھمان کسانی ھستند که ھا  این دورترین مردم از این مھم ھستند؛ھا  آن که

ھای  ترین دالیل و نشانه خودشان، بزرگ و پاک شمردن  باشند و غفلت و تزکیه می استدراج
 ت.ھاس آن استدراج

 س: آیا ما ملزم به پیروی از قرآن و ترک تمامی مواردی ھستیم که با آن مخالف است؟
و یا از  ایم مسأله و یا عبادتی را آموختهج: بله ما ملزم به پیروی از قرآن ھستیم و اگر 

و ترک کنیم و از  نھادهایم که مخالف با قرآن است، باید آن را کنار  پدران خود به ارث برده
قرآن پیروی کنیم و بدون اینکه تردیدی در خود راه دھیم، از خداوند متعال و رسولش 

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَ َوَ�ٰ ﴿اطاعت نماییم، خداوندی که به ما فرمان داده است: 
َ
 تَّبُِعوهُ ٱَذا كَِ�ٌٰب أ

ْ ٱوَ  ُقوا و این (قرآن) کتابی است ُپر برکت که ما نازل « ]١٥٥[األنعام:  ﴾١٥٥لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  �َّ
و به این ترتیب به حق  »کردیم، از آن پیروی کنید و پرھیزگار باشید، تا مورد رحمت قرار گیرید

متعال بخواھیم از اشتباھات ما درگذرد و بسوی او توبه نماییم، بلکه  بازگردیم و از خداوند
و  اییمفساد و تباھی را که در حق خود روا داشتیم، اصالح نمابتدا بر ما واجب است 

و  ندکه تحت امر ما بود بپردازیم کسانیبه جبران این فساد در حق سپس  جبران کنیم
 ی تا از زمره پس حق را به دیگران نیز بیاموزیمند، م اشتباه ما به اشتباه افتادبخاطر فھ

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿فرماید:  را ستوده است، آنجا که میھا  آن کسانی شویم که خداوند متعال تَابُواْ  �َّ
ْ وَ  ۡصلَُحوا

َ
ْ ٱَوأ ِ  ۡ�َتَصُموا ِ ٱب ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  �َّ

ُ
ِ فَأ ْ دِيَنُهۡم ِ�َّ ۡخلَُصوا

َ
ُ ٱوََسۡوَف يُۡؤِت  لُۡمۡؤمِنَِ�ۖ ٱَوأ َّ� 

ۡجًرا َعِظيٗما لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ
َ
مگر آنان که توبه کردند و جبران و اصالح نمودند و « ]١٤٦[النساء:  ﴾١٤٦أ

به الله تمسک جستند و دین خود را برای الله خالص گرداندند، پس اینان با مؤمنان خواھند بود 
 .»دو الله به زودی مؤمنان را پاداش بزرگی خواھد دا
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س: آیا عدالت پروردگار این است که در زندگانی دنیا ھمه کارھای بندگانش را بشمارد 
شود و نه عذری،  ای پذیرفته می و به حساب آورد و در روز قیامت، روزی که در آن نه توبه

اۖ �ن َ�َن  ٔٗ فََ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ�  لۡقَِ�َٰمةِ ٱِ�َۡوِم  لۡقِۡسَط ٱ لَۡمَ�ٰزِ�نَ ٱَونََضُع ﴿فرماید:  آنجا که می
ۗ َوَ�َ�ٰ بَِنا َ�ِٰسبِ�َ  تَۡيَنا بَِها

َ
رسیدگی ھا  آن دقیقا به حساب ١﴾٤٧ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٍل �

؛ اما با این وجود، یکی از اصول اسالم را به صراحت در قرآن بیان نکند؟ بخصوص که کند
و جایگاه وی آتش باشد؟! آیا  باشدم بودن بھشت بر منکر آن مجازات انکار این اصل حرا

 واقعا این عدالت است؟؟؟
سوءظن به پروردگار است و  تصور و باوریج: ھرگز چنین چیزی ممکن نیست و چنین 

ای نیز بر کسی ظلم  ذره ی الله تعالی به اندازه ؛کفر است، پناه بر خدا خداونده سوءظن ب

َ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  کند؛ خداوند متعال می نمی �ٖ� �ن تَُك َحَسنَٗة يَُ�ٰعِۡفَها  �َّ َ� َ�ۡظلُِم ِمۡثَقاَل َذرَّ
ۡجًرا َعِظيٗما

َ
نُۡه أ ُ کند و  ای ستم نمی ی ذره اندازه گمان الله به  بی« ]٤٠[النساء:  ﴾٤٠َوُ�ۡؤِت ِمن �َّ
و خداوند  .»کند کند و از نزد خود، پاداش بزرگی عطا می د، آن را دو چندان میاگر کار نیکی باش

ُ ٱوَ ﴿فرماید:  خواند؛ می بسوی بھشت فرامی متعال ْ إَِ�ٰ َدارِ  �َّ َ�ٰمِ ٱيَۡدُعٓوا َوَ�ۡهِدي َمن  لسَّ
ۡستَقِي�ٖ  کند و  دعوت میو الله به سرای سالمتی (= بھشت) « ]٢٥[یونس:  ﴾٢٥�ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

و در صدھا آیه ما را از عذاب دردناک خود  .»کند ھرکس را بخواھد به راه راست ھدایت می

يٰ ﴿دارد، از جمله:  برحذر می نَذۡرتُُ�ۡم نَاٗر� تَلَظَّ
َ
پس من شما را از آتشی « ]١٤[اللیل:  ﴾١٤فَأ

 .»ور بیم دادم شعله
م دادن، واجب بودن جواب سالم بنابراین امکان ندارد خداوند متعال اموری چون سال

 بر مسلمان، مسایل حیض و نیز شیرخوارگی، طالق و عده را به صورت دقیق ذکر نموده
توصیه نماید، اما ھا  آن به رعایت و با وضوح و روشنی و بدون شبھه در کتاب عزیزش باشد

روشنی  اصل و یا رکنی از ارکان مھم اسالم را به صراحت بیان نکرده باشد؛ به صراحت و
که برای ھیچ عاقلی امکان انکار آن وجود نداشته باشد حتی اگر از کسانی باشد که نه 

مردم چه علما و چه عوام در روز قیامت  ی زیرا ھمه توان خواندن دارد و نه نوشتن؛
 محاسبه خواھند شد.

                                           
 شود و اگر نهیم، پس به هیچکس هیچ ستمی نمی قیامت ترازوهای عدل را میو (ما) در روز ] «٤٧[األنبیاء:  -١

 ».آوریم و حسابرسی ما کافی است ی خردل باشد، آن را (به حساب) می (عملی) به مقدار سنگینی یک دانه
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آن نزد  ما نسبت به س: وقتی قرآن دارای چنین جایگاه واالیی است و مسؤولیت
و بدان  شود متعال چنان بزرگ است، آیا امکان دارد چیزی بدان نسبت دادهخداوند 

اشد یا با افترا بسته شود که از آن نیست، چه این تحریف با اضافه نمودن مطلبی به قرآن ب
و به این ترتیب برخی از معانی قرآن از بین برده شود و امت پس  ؛تبدیل و دگرگونی در آن

که حفظ قرآن یکی از حقوق بندگان بر خداوند است و  از آن گمراه شوند؟! بخصوص
و بعد از ایشان  خاتم پیامبران و رسوالن است و با وفات ایشان وحی قطع شده ج محمد

 نخواھد آمد؟!  ھیچ رسول و کتاب آسمانی
 ج: به ھیچ عنوان چنین چیزی ممکن نیست و خداوند به بندگان خود اطمینان داده

تر از این  تر و درست که خود حافظ کتاب خویش از ھرگونه تحریفی است، آیا روشن است

ۡ�َا ﴿فرماید:  کالم الھی وجود دارد که به صراحت می  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
بدیھی . »ھمانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگھبان آن ھستیم« ]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ 

شود و ھم  ل میاست که حفظ و نگھداری قرآن، ھمه جانبه است، ھم کمال قرآن را شام
و امکان ندارد خداوند متعال قرآن را از یک جھت از تحریف حفظ  ؛ترتیب و نظم آن را

و دچار تبدیل و دگرگونی شود، زیرا تبدیل نیز از  نمایدنماید، اما از سویی دیگر آن را رھا 
 و افترا است. مصادیق تحریف

پس به ھیچ عنوان امکان افترا بستن بر قرآن وجود ندارد و دلیل آن این آیه است که 

ٰى ِمن ُدوِن  لُۡقۡرَءانُ ٱَوَما َ�َن َ�َٰذا ﴿فرماید:  می ن ُ�ۡفَ�َ
َ
ِ ٱأ ِيٱَوَ�ِٰ�ن تَۡصِديَق  �َّ َّ�  َ�ۡ�َ

و (سزاوار) نیست « ]٣٧[یونس:  ﴾٣٧لَۡ�ٰلَِم�َ ٱّبِ َ� َرۡ�َب �ِيهِ مِن رَّ  لِۡكَ�ٰبِ ٱيََديۡهِ َوَ�ۡفِصيَل 
کننده چیزی است که  این قرآن، به دروغ (بدون وحی الھی) به الله نسبت داده شود؛ بلکه تصدیق

پیش از آن (نازل شده) است و بیان و تفصیل (آن) کتاب است، شکی در آن نیست، از (جانب) 

بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن ﴿. چنانکه در لوح نزد خداوند متعال محفوظ است: »پروردگار جھانیان است
ِيدٞ  ُۡفوظِۢ  ٢١�َّ که در لوح محفوظ  بلکه این قرآن مجید است« ]٢٢-٢١[البروج:  ﴾٢٢ِ� لَۡوٖح �َّ

و  است نازل شدهھا  آن که کتاب برای کسانی. لذا این کتاب را برای »(نگاشته شده) است
این کتاب نزد الله تعالی و کند؛  شوند، حفظ می قیامت محاسبه می در برابر آن در روز

است و از دسترس شیاطین  گاه واالیی برخورداریفرشتگان او در مأل اعلی بزرگ و از جا
در آن را ندارند، در آن علم  افزدون و کاستنقدرت تغییر و یا تبدیل و یا ھا  آن دور است و

د و اگر بر فرض قایل به عنوان توان تغییر آن را نداربه ھیچ  انسانغیب و آشکار است و 
 چگونه خداوند متعال بندگانش را با وجود شک و تردید در کتابش،امکان تحریف باشیم، 
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که آنان در میان دو راه قرار دارند که راه سومی در میان  محاسبه خواھد کرد، درحالی
 نیست، یا بھشت و یا آتش؟!!

یا تبدیل و دگرگونی شده بود، ھر فرد گمراھی در روز قیامت اگر قرآن دچار تحریف و  
در پیشگاه خداوند متعال حجت و عذر و بھانه داشت؛ اما چنین امری ھرگز ممکن نیست، 

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ﴿فرماید:  زیرا خداوند متعال می بَّ�ِ ِ ٱرُُّسٗ� مُّ َّ� 
� َ�ۡعَد  ُ ٱَوَ�َن  لرُُّسِل� ٱُحجَّ دھنده و  ه بشارتپیامبرانی ک« ]١٦٥[النساء:  ﴾١٦٥َعزِ�ًزا َحِكيٗما �َّ

تا بعد از (آمدن) این پیامبران برای مردم بر الله حجتی نباشد و الله پیروزمند  دھنده بودند بیم
حذف  قالبدر رو خداوند متعال کتابش را از نفوذ ھرگونه باطلی به آن،  . از این»حکیم است

، محافظت نموده است و دلیل آن این آیه است که ھر نوع تحریفیو اضافه یا تبدیل و 

�ِيهِ  ٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�زٞ  ۥ�نَّهُ ﴿فرماید:  می
ۡ
تَ�ِ�ٞل  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخلۡفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

که آن کتابی ارجمند است. که ھیچگونه  و به راستی« ]٤٢-٤١[فصلت:  ﴾٤٢ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ 
باطلی نه از پیش روی آن و نه از پشت سر آن، به او راه نیابد، از سوی حکیم ستوده نازل شده 

 . »است
ای جای  اگر بر فرض از قرآن چیزی کاسته شود یا بخشی از آن تبدیل گردد و آیه 

اشد؛ این درحالی است که الله ب صورت در قرآن کجی می ای دیگر را گرفته باشد در این آیه

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿: فرماید متعال می ِيٓ ٱِ�َّ َّ�  ِ ٰ َ�ۡبِده نَزَل َ�َ
َ
ُ  لِۡكَ�َٰب ٱأ  ﴾١ِعوََجاۜ  ۥَولَۡم َ�َۡعل �َّ

اش (محمد) کتاب (قرآن) را نازل کرد  حمد و سپاس مخصوص الله است که بر بنده« ]١[الکهف: 
 .»قرار ندادو ھیچ گونه کجی و انحرافی در آن 

دلیل این ھمه حفاظت این است که قرآن منھج و مصدر و منبع اول تشریع است؛ 

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿فرماید:  خداوند متعال می
َ
ِ  لِۡكَ�َٰب ٱَوأ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ مَِن  ۡ�َقِّ ٱب  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُمَصّدِ

نزَ  ۡحُ�مٱَوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ� فَ 
َ
ٓ أ ۖ ٱَل بَۡينَُهم بَِما ُ ا َجآَءَك مَِن  �َّ ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ

َ
� ٱَوَ� تَتَّبِۡع أ  ﴾ۡ�َّقِ

ی  کننده که تصدیق و (این) کتاب (= قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم درحالی« ]٤٨[المائدة: 
شاھد و نگاھبان است، پس به آنچه الله نازل کرده است در ھا  آن ھای پیش از آن است و بر کتاب
ھای آنان به جای آنچه از حق که به تو رسیده است،  حکم کن و از ھوی و ھوسھا  آن میان

 . »پیروی نکن
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 همردمانی آمد ج بعد از وفات پیامبراین تصور درست است که ، آیا ھا این ی پس از ھمه
، تحریف است روش امت را که خداوند به عنوان شریعت این امت قرار داده و راه و

 ؟!.ندنمود
دھنده باقی  حفاظت از قرآن این است که قرآن برای جھانیان به عنوان بیم دیگرِ دلیل 

ِيٱَ�بَارََك ﴿و جاوید است:  َل  �َّ ِ  لُۡفۡرقَانَ ٱنَزَّ ٰ َ�بِۡده  ]١[الفرقان:  ﴾١ِ�َُكوَن لِلَۡ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا ۦَ�َ
 ی کرد تا بیم دھندهاش نازل  که فرقان (= قرآن) را بر بنده پر برکت و بزرگوار است کسی«

که تبدیل و  دھنده باشد، درحالی ھا بیم تواند برای انسان . براستی چگونه می»جھانیان باشد
گرفت، خداوند متعال در مورد  ی دیگر قرار می ای در جای آیه تحریف شده است!! و اگر آیه

ِ ٱتِۡلَك َءاَ�ُٰت ﴿گفت:  کتابش نمی َّ�  ِ � ٱَ�ۡتلُوَها َعلَۡيَك ب ُ ٱَوَما  ۡ�َّقِ  ﴾١٠٨يُرِ�ُد ُظۡلٗما لِّۡلَ�ٰلَِم�َ  �َّ
خوانیم و الله (ھیچگاه) ستمی  ھا  آیات الله است که آن را به حق بر تو می این« ]١٠٨[آل عمران: 

کند که ھر آنچه در قرآن است،  . خداوند متعال در این آیه ذکر می»خواھد برای جھانیان نمی
این آیه و آیات  أل گران قرار گرفته بود، الله دست تحریف ی چهحق است و اگر قرآن بازی

 کرد؟!! مشابه با آن را که در قرآن بسیار است، ذکر نمی
درنتیجه قرآنی که ما در اختیار داریم از ابتدا تا انتھا، ھمان قرآنی است که بر 

 نازل شد. ج پیامبر
، خداوند متعال است و دلیل آن است کسی که قرآن را برای پیامبر خود جمع کرده 

آوری و خواندن آن بر  مسلمًا جمع« ]١٧[القیامة:  ﴾١٧ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥإِنَّ َعلَۡيَنا َ�َۡعهُ ﴿این آیه است: 
. درنتیجه امکان ندارد کسی (ھرکس که باشد) در قرآن کریم تغییر و »(عھده) ماست

َمآ  تُۡل ٱوَ ﴿ متعال به اھل باطل: تبدیل ایجاد کند، به دلیل کالم واضح و مبرھن خداوند
َل لَِ�َِ�ٰتِهِ  وِ�َ إَِ�َۡك ِمن كَِتاِب َرّ�َِكۖ َ� ُمَبّدِ

ُ
و آنچه از کتاب پروردگارت به « ]٢٧[الکهف:  ﴾ۦأ

 .»تواند سخنان پروردگارت را دگرگون سازد ھیچ کسی نمی .تالوت کن ،است سوی تو وحی شده
معجزه است و اخبار و احکام آن شایسته و پس قرآن در ذات خود و از ھر جھت 

تمامی جوانب زندگی انسان است و  ی باشد و در بر دارنده مناسب ھر زمان و مکانی می

ُ ٱ﴿ فرماید: گرداند، خداوند متعال می نمیرا خسته و ملول و مؤمنان  است تغییر نکرده َّ� 
ِيٓ ٱ نَزَل  �َّ

َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ اَعةَ ٱَما يُۡدرِ�َك لََعلَّ وَ  لِۡمَ�اَنۗ ٱوَ  ۡ�َقِّ ٱب الله « ]١٧[الشوری:  ﴾١٧قَرِ�ٞب  لسَّ

 .»دانی شاید قیامت نزدیک باشد! کسی است که کتاب و میزان را به حق نازل کرد و تو چه می
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در این » المیزان« ی پیرامون کلمه» المیزان«طباطبایی عالم معروف شیعه در تفسیر 
ذیل  ی کنند و به قرینه میزان ابزاری است که با آن اشیاء را وزن و اندازه می«گوید:  آیه می

کتاب است و عقاید و اعمال بر مبنای آن  ی آیه، مراد از آن دینی است که در بر دارنده
ر مبنای گیرد و جزای روز قیامت ب شود و فرد بر اساس آن مورد محاسبه قرار می وزن می

شود، پس میزان عبارت است از دین با تمامی اصول و فروع آن و این کالم  آن تعیین می

ِ ﴿الھی مؤید آن است:  رَۡسۡلَنا رُُسلََنا ب
َ
نَزۡ�َا َمَعُهُم  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱلََقۡد أ

َ
ِ�َُقوَم  لِۡمَ�انَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوأ

ِ  �َّاُس ٱ  پیامبران خود را با دالیل روشن فرستادیم و بابه راستی که « ]٢٥[الحدید:  ﴾ۡلقِۡسِط� ٱب
. (پایان نقل »کتاب (آسمانی) و میزان (عدالت) نازل کردیم. تا مردم به عدالت قیام کنندھا  آن

 قول)
ترین دالیل روشن و واضح حفظ قرآن از تحریف، این است که خداوند ابتدا آن  از بزرگ 

قرار داد، پیامبری که قرآن را از خداوند داناِی حکیم دریافت نمود:  ج را در قلب پیامبر

وحُ ٱنََزَل بِهِ  ١٩٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ�ِ�ُل رَّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿ مِ�ُ ٱ لرُّ
َ
ٰ قَلۡبَِك ِ�َُكوَن مَِن  ١٩٣ۡ�  ١٩٤لُۡمنِذرِ�نَ ٱَ�َ

بِ�ٖ  ٖ مُّ لِ�َ ٱلَِ� ُزُ�رِ  ۥ�نَّهُ  ١٩٥بِلَِساٍن َعَرِ�ّ وَّ
َ
و ھمانا این (قرآن) « ]١٩٦-١٩٢[الشعراء:  ﴾١٩٦ۡ�

یل) آن را فرود آورده است. بر ینازل شده (از جانب) پروردگار جھانیان است. روح االمین (= جبر
و ھمانا (توصیف)  ا) به زبان عربی روشن (نازل کرد)قلب تو، تا از ھشدار دھندگان باشی. (آن ر

 . »نیز آمده) استھای پیشینیان ( آن در کتاب
به ھمین ترتیب اصحاب رسول الله و مومنان پس از ایشان قرآن را به صورت متناوب  

ھا انسان در مشرق و مغرب نسل به نسل آن را  و میلیون ندحفظ نمود  سینه به سینه
محفوظ ھا  آن ھای ، زیرا قرآن در سینهمنتقل نمودند چنانکه امکان تحریف آن وجود ندارد

، به ج تواتر صحیح و غیر منقطع با تمامی قراءات معلوم و معروف آن از پیامبر است و با
اند و دلیل  آن را ھمانگونه که از پیامبر دریافت کردند نقل کرده ،اتفاق تمامی امت اسالمی

ْ ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿آن این آیه است:  هُ  ۦَوَما ُكنَت َ�ۡتلُوا  ۡرتَاَب ا �َّ �ِيَِمينَِكۖ إِذٗ  ۥِمن كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ
ِينَ ٱبَۡل ُهَو َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت ِ� ُصُدورِ  ٤٨لُۡمۡبِطلُونَ ٱ َّ�  ْ وتُوا

ُ
ٓ إِ�َّ َوَما َ�َۡحُد � ۡلعِۡلمَۚ ٱأ َ�ٰتَِنا

ٰلُِمونَ ٱ خواندی و  و تو (ھرگز) پیش از این (قرآن) ھیچ کتابی را نمی« ]٤٩-٤٨[العنکبوت:  ﴾٤٩ل�َّ
نوشتی، اگر چنین بود، باطل گرایان به شک (و تردید)  ی نمیبا (دست) راست خود چیز

اند، جای  که دانش داده شده کسانی ی افتادند. بلکه آن (قرآن) آیات روشنی است که در سینه می
 .»کنند دارد و آیات ما را جز ستمکاران انکار نمی
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ای  را بر آیهو یا حرفی   بدیھی است که اگر امروز و در این برھه از زمان، شخصی کلمه
باشد، چه رسد به زمان خیر  از آیات قرآن بیفزاید، تحریف او برای ھمگان نمایان می

متقی پیامبر و تابعینی که پس از ایشان آمدند. در  ی القرون؛ یعنی در زمان نبوت و صحابه
نتیجه اگر حرفی از حروف قرآن در ھر زمانی دچار تبدیل و تحریف شود، آشکار و نمایان 

 ردد.گ می
ترین دالیل حفظ قرآن کریم از تحریف و بازیچه شدن، این است که خداوند  از قوی

باره نازل نکرده است، چنانکه تورات و انجیل را یکباره نازل  دفعه و به یک متعال آن را یک
کرد، بلکه آیات آن را در طول بیست و سه سال زمان رسالت خاتم پیامبران نازل کرد تا 

ھای مؤمنان  اندک اندک در قلب ،شد مواجه میھا  آن که پیامبر باادثی اینکه در پی حو
ھا رسوخ نماید و ھمراه با  ھا و نیز عقل و به این شیوه، آیات قرآن در قلب رسوخ کند

بینیم   چنین است که می ؛تعالی مقدر کرده بود، تثبیت شود حوادث و اموری که خدای
ترین دالیل حفظ و  زول ھستند و این از موجهبسیاری از آیات قرآن کریم دارای شأن ن

هُ ﴿فرماید:  رسوخ قرآن کریم است و دلیل آن این آیه است که می
َ
َ�َ  ۥَوقُۡرَءاٗنا فََرۡقَ�ُٰه ِ�َۡقَرأ

ۡلَ�ُٰه تَ�ِ�ٗ�  �َّاِس ٱ ٰ ُمۡكٖث َونَزَّ ھایش را) جدا  آیات و سورهو قرآنی که (« ]١٠٦[اإلسراء:  ﴾١٠٦َ�َ
 .»تا آن را با درنگ (و تأّنی) بر مردم بخوانی و آن را به تدریج (و کم کم) نازل کردیم ساختیم

که بر است مأمور به پیروی از چیزی بوده  ج دانیم که پیامبر ما می ی ھمچنین ھمه
 شد و ایشان اولین عالم به آن بوده است که قرآن را به امتش ابالغ کرده ایشان وحی می

داد تا از آن پیروی کنند و آن را چنانکه خداوند متعال به ایشان  دستور می ھا آنو به  است
بدون اینکه از پیش خود حتی تصرفی با تقدیم و آموخته بود، نیز به مسلمانان تعلیم داد 

�َذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءايَاُ�َنا َ�ّيَِ�ٰٖت ﴿و دلیل آن این است:  ھایی از آن داشته باشد تاخیر بخش
ِينَ ٱاَل قَ  َ�ُ  ئِۡت ٱَ� يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا  �َّ بَّدِ

ُ
ۡن �

َ
ۚ قُۡل َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ ُ�ۡ ۡو بَّدِ

َ
مِن  ۥبُِقۡرَءاٍن َ�ۡ�ِ َ�َٰذآ أ

 ٓ ۖ إِّ�ِ تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
� إِۡن � َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعظِ  تِۡلَقآيِٕ َ�ۡفِ�ٓ

َ
 ﴾١٥ي�ٖ أ

که به مالقات ما (در روز  خوانده شود، کسانیھا  آن که آیات روشن ما بر و ھنگامی« ]١٥[یونس: 
من «(ای پیامبر!) بگو: ». قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تغییر بده«قیامت) امید ندارند، گویند: 

را که بر من وحی کنم مگر آنچه  حق ندارم که آن را از پیش خود تغییر دھم و من پیروی نمی
 .»ترسم شود و من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می می
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بعد از وفات  و این امکان را متصور بود کهتوان پذیرفت  می موارد،  این آیا پس از ھمه 
و قدرت خداوند متعال و ھیبت و شکوه  نمودهفردی بیاید و قرآن را بازیچه  ج رسول الله
 ش را به تحدی بخواند؟!!کتاب بزرگ

مگر ممکن است خداوند متعال، اھل کتاب را به قرآن بشارت دھد و بعد از آنکه 
را به پیروی از آن فرا خواند، اما پس از آنکه ایشان را به ھا  آن شان تحریف گشت، ھای کتاب

ۡهَل ﴿قول حق اطمینان داده بود، کسی بیاید و قرآن را تحریف کند: 
َ
قَۡد  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓأ

ا ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن  ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ � قَۡد  لِۡكَ�ٰبِ ٱَجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ ْ َعن َكثِ�ٖ َوَ�ۡعُفوا
ِ ٱَجآَءُ�م ّمَِن  بِ�ٞ  �َّ ُ ٱَ�ۡهِدي بِهِ  ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ َ�ٰمِ ٱُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  �ََّبعَ ٱَمِن  �َّ  لسَّ

لَُ�ِٰت ٱۡخرُِجُهم ّمَِن َو�ُ  ۡسَتقِي�ٖ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ  ]١٦-١٥[المائدة:  ﴾١٦َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
ای اھل کتاب، بتحقیق پیامبر ما به سوی شما آمد تا بسیاری از حقایق از کتاب (آسمان) را که «

د، به راستی از جانب الله نور و کتاب اید برای شما روشن سازد و از بسیاری درگذر کتمان کرده
ھای  ی آن کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راه آشکاری به سوی شما آمد. الله بوسیله

را به ھا  آن برد و ھا به سوی روشنایی می را از تاریکیھا  آن کند و به فرمان خود سالمت ھدایت می
 .»کند راه راست ھدایت می

ھای جاویدان است و برترین کتابی است که خداوند متعال نازل  پس قرآن از معجزه
اگر ؛ بنابراین ھا تمیز داده است از دیگر کتاب ، این کتاب رااش و با حفظ و نگھداری کرده

این درحالی است که گردد؛  و نور آن خاموش می رود میتحریف شود، دین اسالم از بین 

ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿ فرماید: می خداوند متعال ِ ٱوا فَۡ�ٰهِِهۡم وَ  �َّ
َ
ُ ٱبِأ َّ�  ِ َولَۡو َكرِهَ  ۦُمتِمُّ نُورِه

خواھند نور الله را با دھان خود خاموش کنند، ولی الله  ھا می آن« ]٨[الصف:  ﴾٨ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ
منبع و مصدر . زیرا قرآن »نور خویش است ھرچند کافران خوش نداشته باشند ی کننده کامل

 اول اسالم است و ماندگاری این دین از تمامی ادیان بیشتر است، زیرا  آخرین دین است.
 است، س: حکم کسی که بگوید قرآن تحریف شده و یا دچار تبدیل و یا تغییر گشته

 چیست؟
 باشد؟ این سوال متوجه علمای شیعه و سنی می

گویند: کسی که در  ج: تمامی علمای اھل سنت از سلف تا خلف، بدون اختالف می
کاری شده است و  سالمت قرآن شک کند و بر این باور باشد که قرآن دچار تحریف و دست

که نازل شده و یا در حرفی از حروف این قرآن مورد اتفاق و نیست این قرآن ھمان قرآنی 
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ست و مخالف امری است که این امت مبارک بر آن اجماع اجماع شک کند، به اتفاق کافر ا
اند که معتقد به کافر بودن کسی نباشد که  کرده است، بلکه به کفر کسی حکم کرده

ھیچ شک  بی معتقد به تحریف قرآن است، زیرا کفر فردی که معتقد به تحریف قرآن است،
، آیاتی است ذیب کردهچنین شخصی آیات روشن الھی را تک ؛ چراکهو تردیدی آشکار است

شده ھا  آن خود متکفل حفظ ،که خداوند متعال به صراحت در قرآن کریم ذکر نموده
شود و بر او  شود، کفن نمی است؛ بنابراین ھرگاه چنین شخصی وفات کند، غسل داده نمی

گردد، بلکه مسلمانان با  شود و در قبرستان مسلمانان دفن نمی نماز جنازه گذارده نمی
 جویند. برائت از چنین فردی به خداوند تقرب میاعالن 

مسلمانان اجماع دارند قرآنی که در تمامی نقاط دنیا تالوت «گوید:  قاضی عیاض می

 ۡ�َۡمدُ ٱ﴿و ابتدای آن  است ی مسلمانان در میان دو جلد مکتوب شده شود و به وسیله می
ِ َرّبِ  ُعوُذ بَِرّبِ ﴿و پایان آن  ﴾ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

َ
است، کالم الله تعالی و وحی او  ﴾�َّاِس ٱقُۡل أ

و  ت و تمام آنچه در آن است، حق استنازل نموده اس ج باشد که بر پیامبرش محمد می
ھرکس با قصد و عامدانه حرفی از حروف آن را کاسته یا بجای آن حرف دیگری قرار دھد، 

اع و اتفاق وجود ندارد و بر اینکه آن حرف یا حرفی بر آن بیفزاید که در مصحف مورد اجم
 .١»از قرآن نیست اجماع باشد، چنین شخصی کافر است

مسلمانان اختالف ندارند که ھرکس سوره یا «گوید:  می» لمعة اإلعتقاد«ابن قدامه در 
انکار کند،  یا کلمه یا حرفی از قرآن را که میان مسلمانان مورد اتفاق و اجماع است  آیه

 ».کافر است
نه تبدیل و نه چیزی از آن  است این قرآن نه دچار تغییر شده«گوید:  قاضی ابو یعلی می

رافضیان است که  و این بر خالف اعتقاد و نه چیزی بر آن افزوده شده است کاسته شده
 ».و نظم و ترتیب آن به ھم ریخته است گویند: قرآن دچار تبدیل و تغییر شده می

بر آن ھا  آن و است جمع آوری شده ش در محضر صحابه قرآن«گوید:  میھمچنین   
و عیب و ایرادی  هاجماع نمودند و کسی منکر آن نشد و ھیچیک از صحابه آن را رد نکرد

بدان وارد ندانسته است و اگر دچار تغییر و یا تبدیل شده بود، باید حداقل از یک صحابی 
معموال چنین مسائلی پنھان را شد که در آن عیب و ایراد وارد کرده است، زی نقل می

واجب بود که آن را بیان  س و نیز اگر قرآن تغییر و یا تبدیل یافته بود، بر علی ؛ماند نمی
                                           

 .٢/٣٠٤الشفا في بیان حقوق المصطفی، قاضی عیاض:  -١
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و اصالح نماید و برای عموم مردم بیان کند که وی موردی را که تغییر یافته بود،  ندک
کرده و بدان عمل ، بلکه آن را قرائت است اصالح کرده است، پس وقتی این کار را نکرده

 ١».، داللت بر آن دارد که قرآن دچار تبدیل و تغییر نشده استاست نموده
در عربستان سعودی صادر » فتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإل«فتوایی از سوی 

ھرکس بگوید: قرآن حفظ نشده یا دچار تحریف یا نقص شده است، «مبنی بر اینکه:  شد
شود، پس اگر  می ست، از چنین فردی استتابه (درخواست توبه)گمراه و عامل گمراھی ا

واجب است، زیرا بر ولی امر به عنوان فردی مرتد  ویوگرنه کشتن  توبه کرد که خوب

إِنَّا َ�ُۡن ﴿باشد:  اعتقاد و باور و سخن چنین کسی با این کالم الھی به صراحت مخالف می
ۡ�َا  ھمانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگھبان « ]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱنَزَّ

 و نیز با اجماع امت مبنی بر حفظ و سالمت قرآن مخالف است. »آن ھستیم
اند که علمای اھل سنت از  و در آن مرقوم داشته اند ای صادر کرده علمای األزھر بیانیه

 اجماع داشتند. ،ف قرآن باشدسلف تا خلف بر کفر آنکه معتقد به تحری
اند، از این جمله  ھای متنوع، صریح و روشنی نگاشته اھل سنت در این رابطه کتاب

اند و حکم این مسأله را بیان  ھای فقه ذکر کرده است مطالبی که در باب ارتداد در کتاب
حرف ھای من ھا، ملحدین و گروه آنچه در سیاق رد زندیق از این قبیل استاند و  داشته

ھای اعتقادی در بیان منزلت قرآن کریم وارد شده  در کتاب مواردی کهاند و  بیان داشته
 است.

دھند که در قرآن شک و تردید داشته  وقتی تمامی اھل سنت به کفر کسی فتوا می
به سالمت و حفظ قرآن از تحریف و تبدیل و تغییر و ھا  آن باشد، به این معنی است که

ایمان دارند و معتقدند که باور به تحریف  صورتی که باشد،کاھش و افزایش در آن به ھر 
شود حال آنکه  ای است که دچار تبدیل و تغییر نمی قرآن، طعن در کالم الله تعالی و وعده

ۡ�َا﴿ فرماید: الله متعال می ھمانا ما « ]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 ». قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگھبان آن ھستیم

جمع آوری قرآن، در آن دست  به ھنگامھا  آن که صحابه یا برخی از و تصور این باور
تبدیل و تحریف نمودند، درواقع عیبجویی از الله تعالی و  و مواردی را از آن کاسته و ندبرد

                                           
 .٢٥٨المعتمد في أصول الدین، ص:  -١
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 بودهھا  آن باشد که ھمنشین و اصحابش می ج قدرت اوست و نیز عیبجویی از رسول الله
را پرورش داده و به ایشان علم آموخته ھا  آن گذرانده است،ھا  آن و زندگی خود را با است

ایشان، رسالتش  و پس از وفات ندشان جنگیدنیز با جان و مال خود ھمراه با ای ناآن است و
 ی در زمان خود ھمراه با صحابه ج و دلیل آن نیز فتوحات پیامبر را بر دوش گرفتند

 است. ج این فتوحات بعد از وفات رسول الله ی و توسعه ش کرام
برای ھدایت مردم و  ج تواند میان تالش رسول الله ، چگونه شیعه میبا این ھمه

جھت ایجاد برادری و میان ناتوانی ایشان از برگزیدن گروه ھا  آن ھای ھمبستگی قلب
 اندکی از مردمان صالح پیرامون خود، جمع کنند؟

بپرسد: در مورد کسی که ھا  آن اگر یک فرد شیعی از عموم اھل سنت، کوچک و بزرگ
گویی؟ آن سنی بدون شک و  میدر تمامیت و کامل بودن قرآن شک داشته باشد چه 

گوید: ھرکس در سالمت قرآن شک داشته باشد، بدون تردید کافر است و مرتکب  تردید می
 شده است. (آشکار) کفر بواح

 کنیم؛ سوال این است: ن سوال را متوجه تمامی علمای شیعه مییاکنون ھم
 ست؟!!حکم کسی که بگوید قرآن تحریف شده و یا دچار تبدیل و تغییر شده چی

نخواھیم یافت که معتقدان به تحریف قرآن را کافر را ھا  آن ج: ھرگز عالمی از علمای
 و تکفیر کند؟!! باشد  خوانده

تاوی علمای خودشان فرا شیعی را به بحث و بررسی در تمامی ف ی ما تمام جامعه
که  است تا خود ببینند که ھیچ عالمی از علمای شیعه به کفر کسی حکم نداده خوانیم می

معتقد به تحریف قرآن است و ھیچ مکتوبی از فقھای خود نخواھند یافت که به کفر کسی 
 است. آن حکم کرده باشند که معتقد به ناقص بودن قرآن و عدم تمامیت

کنند و  زمانی ھم که مجبور به فتوا دادن شوند، قائالن به تحریف را خطاکار معرفی می
باور ھا  آن باشد؛ زیرا این ھم از روی تقیه می کهگویند این فرد درست نگفته است  یا می

؛ ما استکه خداوند متعال نازل کرده نیست  دارند که قرآن تحریف شده است و چنان
قریش = دو  یموسوم به دعای (صنمھا  آن ی معروفی از دعاھاعوام شیعه را متوجه یک

کند، در  به تحریف قرآن را ثابت میھا  آن کنیم که این دعا، عقیده و ایمان بت قریش) می

اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم العن صنمي قريش، وجبتيهما، «این دعا آمده است: 

 خالفا أمرك، وأنكرا وحيك، وعصيا رسولك،وطاغوتيهما، وإفكيهما، وابنتيهما، اللذين 
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 ؟!»وقلبا دينك، وحرفا كتابك
پروردگارا درود بفرست بر محمد و آل محمد و لعنت کن دو بت قریش و دو «یعني: 

 ،فری که با دستور تو مخالفت کردندشان و دو دخترشان، آن دو ن طاغوت و دو دروغگوی
دند و دین تو را دگرگون ساختند و کتابت را و نافرمانی پیامبرت نمو هوحیت را انکار نمود

 ».کردندتحریف 
 اسقاط برخی از قرآن و تحریف«گوید:  این محمد صالح مازندرانی شیعی است که می

ھای احادیث از ابتدا تا انتھای آن تامل  و بر آنکه در کتاب آن از طرق ما به تواتر ثابت است
 ١».شود له آشکار میأنماید، این مس

بر باور و اعتقاد به تحریف و ھا  آن کند دین دالیل روشن و واضحی که ثابت میاز جمله 
مبنی بر وجود قرآن صحیح نزد امام غایب ھا  آن دستکاری در قرآن استوار است، ادعای

ھا  آن ھای و در کتاب قرآن موجود در میان ما کامل نیستاست و این بدان معناست که 
قرآن و دستکاری  بازیچه قرار دادنابه را متھم به که صح است عبارات صریحی ذکر شده

با این اتھامات، از تمامی آیات صریح ھا  درواقع آن ؛کند در آن و حذف و اضافه آیات می
 ؛اند ، روی گرداندهاند قرآن کریم که محال بودن تحریف و دستکاری در قرآن را ثابت نموده

مسؤولیت حفظ قرآن را از ھر تحریفی ی صریحی که در آن خداوند متعال خود  حتی از آیه

ۡ�َا ﴿فرماید:  بر عھده گرفته است، آنجا که می  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
این آیه را مطابق ھا  آن .»ھمانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگھبان آن ھستیم« ]٩[الحجر: 

معتقد نیستند که خداوند متعال در ھا  آن اند؛ تأویل نمودهباور خود و در خدمت دین خود 
که خداوند متعال آن را نزد تمامی  این آیه متکفل حفظ قرآن شده است، زیرا در آیه نیامده

 -مورد ادعای ایشان -کند، بلکه منظور از حفظ، حفظ آن نزد امام مھدی  مردم حفظ می
 وجود دارد. رابطهتی در این روایاھا  آن ھای اساسی و مھم است و در کتاب

لذا عدم تکفیر معتقداِن چنین باور پلیدی در مورد قرآن، دلیلی کافی برای اثبات 
کنیم که  ھای شیعه ذکر می باشد و بزودی دالیل روشن و ثابتی از کتاب میھا  آن حقیقت

کامل  اعتقاد به تحریف آن و اینکهی طعن در قرآن و  کند، جریمه این جریمه را ثابت می
 نیست، پناه بر خدا.

                                           
 .١١/٧٦الکافي، محمد مازندرانی: شرح جامع  -١
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علمای  ی بگوید: چرا علما و مراجع متأخر شیعه حقیقت عقیده ھا چه بسا یکی از آن
پسندند  کنند و برای خود نمی متقدم و سابق شیعه را در مورد قرآن کریم اجرایی نمی

 اند؟  گاه باطِل روشن و آشکار بنا کردهدشان را بر این دی که آن علما عقیده درحالی
 عبارت است از:ھا  آن ترین پاسخ: به چند دلیل که مھم

ھای خود را از  دین شیعه ھستند کتاب شیعیان که درواقع موسسنسل اول  اول:
آن و کامل اند که بر دستکاری قرآن توسط صحابه در ھنگام گردآوری  روایاتی پر کرده

اند: صحابه  ه نمودهو نیز اتھامات ذیل را متوجه خلفا و صحاب نبودن قرآن صراحت دارد
آیات مربوط به فضایل آل بیت و به خصوص علی و نص مربوط به امامت ایشان را حذف 

ھای مھاجرین و انصار را که در قرآن آمده بود، حذف نمودند،  اند و نیز رسوایی کرده
مھاجرین و انصاری که شیعه معتقد است ھرگز وارد اسالم نشدند، مگر برای حیله و نیرنگ 

ھای مشھور تفسیر و حدیث خود به  در کتابھا  آن به آن؛ ھمچنانکه علمای بزرگنسبت 
توانند فتوایی مبنی بر کفر کسی  رو علمای متأخر شیعه نمی از این ؛اند ریح کردهاین امر تص
با این کار ھا  آن که قائل به تحریف قرآن است، ھرچند از باب تقیه باشد، زیرا صادر کنند

و  اند باشند، تکفیر کرده میھا  آن را که عبارت از مؤسسان بزرگ دینقائلین به تحریف 
 کنند. درواقع دین خود را از اساس منھدم می

اند، معتقدند آنکه به ثقل  شگفتا که بیشتر علمای شیعه، جز آنانکه متوسل به تقیه شده
کسانی را  کنند، اما اصغر (عترت) طعنه وارد نماید، کافر است و چنین شخصی را تکفیر می

یا این جایز است و  کنند ایراد وارد کنند، تکفیر نمیکه به ثقل اکبر (قرآن کریم) عیب و 
 آن ناجایز؟!!

آن درک  رسواییعلمای متأخر شیعه خطر باور به تحریف قرآن را بخاطر قبح و  دوم:
 ند؛شک کنھا  آن در اصل دینھا  آن شود عوام و مخالفین کردند، زیرا این باور موجب می

ھای اساسی  ھای مادر، یعنی کتاب از جھالت و نادانی عوام خود نسبت به کتابھا  آن
و در ظاھر  ندھایی که قطورند و جلدھای زیادی دارند، بھره برد شیعه، بخصوص کتاب

تحریف قرآن را انکار کردند و در باطن آن را مخفی نگه داشتند. پس به پوشش مکر و 
 گویند. ششی که در قاموس شیعه به آن تقیه میخدعه و نیرنگ چنگ زدند، پو

و اولین اصحابی  جمع آوری کردنددانند که صحابه قرآن را  ھمه حتی شیعه می سوم:
که به جمع آوری قرآن ھمت گماشتند، ابوبکر و عمر و عثمان و تعدادی دیگر از اصحاب 

 ھا، آن ھای مؤسسان تشیع و نیز در روایات بودند؛ اما این افراد در کتاب ج رسول الله
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 نیرنگ و خدعه علیه اسالم و اھل آن بوده است وھا  آن مرتدانی ھستند که تنھا ھدف
و مطالبی را حذف و نیز دگرگون کردند؛  ندھنگام جمع آوری قرآن در آن دست بردھا  آن

را امین و حافظ و ھا  آن افرادی اعتماد کرد وتوان به چنین  با این وضع چگونه می
  ای برای خواھند که ھیچ نیکی نمی به این ترتیب شیعیانگر کتاب الله دانست؛  تدوین

باور به سالمت  ھمین دلیل بانوشته شود و ھیچ گواھی نیکی برای ایشان باشد، به ھا  آن
، است د متعال نازل کردهگونه است که خداون قرآن و عدم تحریف آن و اینکه قرآن ھمان

خلفا و اصحابی است که آن را جمع  ی چون چنین باوری درواقع تزکیه مخالف ھستند
 کردند.

به جانم سوگند باور «گوید:  ایشان شیخ یوسف بحرانی در تقریر این معنی می ی عالمه
ت در امانھا  آن به عدم تغییر و تبدیل جز حسن ظن به امامان ستم پیشه نیست و اینکه

در امانت دیگر که ضرر بیشتری برای دین ھا  آن که خیانت اند، درحالی کبری خیانت نکرده
منظور وی این است که: باور به عدم تحریف جز حسن ظن به ». دارد، ظاھر و آشکار است

قرآن و نیز امامت خیانت  ی در قضیهھا  آن ابوبکر و عمر و عثمان را در پی ندارد و اینکه
 ؟١اند نکرده

بیرون کشیدن این آیات از قرآن و  –یعنی صحابه  –ھا  آن برای«گوید:  خمینی می
و آن را از انظار مردم  ندای بر قرآن کشید پردهھا  آن تحریف کتاب آسمانی کار آسانی بود؛

کنند،  دنیا مخفی کردند. ھمانا تھمت تحریف که مسلمانان آن را متوجه یھود و نصارا می
 ٢».ابت استدر مورد صحابه نیز ث

در قرآن کریم نصی مبنی بر وجوب امامت بر امت پس از وفات رسول ھا  آن چھارم:
م کردند و دین خود را بر این اعتقاد بنا لَ نیافتند، در نتیجه ادعای تحریف را عَ  ج الله

فرومایگان  ایآن را بر پذیرفتننھادند، اعتقاد و باوری که باب دروغ را بر آنان گشود و 
خود به این امر اعتراف دارند که در  -و جلوتر از ھمه خمینی  –؛ امامان شیعه دتدارک دی

ای است که عقل آن  قرآن کریم در ارتباط با امامت ھیچ نصی وارد نشده است و این عقیده
ھمانا عقل، این «گوید:  را فرض نموده است؛ خمینی در کتاب "کشف االسرار" خود می

تواند  ای جاری است و نمی مقرب از سوی خدا که برای انسان ھمچون چشمه ی فرستاده

                                           
 .٢٩٨یوسف بحرانی، درر النجفیة، صفحه:  -١

 .١١٤: ی کشف األسرار، خمینی، ترجمه دکتر محمد البداری، صفحه -٢
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به چیزی حکم کند، یا باید بگوید: نیازی به وجود خدا و رسولش نیست و بھتر است که 
یا باید بگوید: امامت امری مسلم و  ات را انجام دھدانسان در پرتو عقل اعمال و تصرف

آن فرمان داده است، حال یکسان است که این  معلوم در اسالم است، خداوند خودش به
 .١»مھم در قرآن آمده باشد یا نه

لماذا لـم يذكـر (بلکه خوِد خمینی در "کشف األسرار" عنوانی با این نام آورده است: 

سپس » چرا قرآن نام امام را به صراحت ذکر نکرده است؟: «)القرآن اسم اإلمام صراحة؟
ای  بھتر آن بود که خداوند متعال در قرآن آیه«گوید:  می خود به این سؤال پاسخ داده و

اند، زیرا  بفرستد و تأکید کند که علی بن ابی طالب و فرزندان او، امامان بعد از پیامبر بوده
خمینی با این مقوله ». گرفت له میأھمین امر جلوی ھرگونه اختالفی را پیرامون این مس

تر است  متعال آنچه صحیحخواھد به خداوند  و می است نسبت به الله تعالی جسارت نموده
ان به الله تعالی افترا گمان ایش بی وھا  آن پاک و منزه است الله تعالی از توصیف -بیاموزد 

گوید  ھمچنین با این سخن، دچار تناقض گویی شده است، زیرا وی در جایی می -زنند  می
و در اینجا اعتراف ان را حذف کردند! [صحابه آیات مربوط به علی بن ابی طالب و اوالد ایش

 ].کند که در قرآن اسمی از امام برده نشده است می
شود مگر اینکه بگوییم: آیات مخصوص به آل بیت و امامت  درنتیجه امامت استوار نمی

گوید:  حذف شده است؛ محسن کاشانی محدث و محقق شیعه در تفسیر صافی می از قرآن
ھای نقل قرآن و حراست و حفظ آن از  گویم که بگوید: ھمانگونه که انگیزه به گوینده می«

ھای تغییر و تبدیل آن از سوی  ، به ھمان اندازه، انگیزهاست سوی مؤمنان فراوان بوده
و تغییر خالفت بودند نیز فراوان بوده است، زیرا قرآن  منافقینی که در پی دگرگونی وصیت

 .٢»بودھا  آن اموری بود که مخالف با رأی و ھوی و ھوس ی در بردارنده
پس از بررسی و «گوید:  ھمچنین ھاشم بحرانی در "البرھان في تفسیر القرآن" می

رآن نازل شده تحریف قرآن و اینکه این ھمان ق –تفحص در آثار و اخبار، درستی این قول 
توان آن را یکی از ضروریات مذھب شیعه دانست و  برایم واضح گشت که میچنان  –نیست 

 .٣»ترین مفاسد غصب خالفت بوده است؛ پس بیندیش این یکی از بزرگ

                                           
 .٥٤همان، صفحه:  -١

 .٣٧ – ١/٣٥محسن کاشانی، تفسیر صافی:  -٢

 .٤٩هاشم بحرانی، مقدمه البرهان في تفسیر القرآن، ص:  -٣
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بنابراین اگر این قرآن ھمان قرآن نازل شده باشد و چیزی از آن تحریف نشده باشد، 
اھمیت امامت و  بیانگری روشن و صریح از قرآن بیاورد که ا تواند آیه نمی  ھیچ عالم شیعی

 گردد. وجوب آن بر امت باشد، اینجاست که حق برای ھر فرد شیعی روشن می
یعنی باور به تحریف قرآن، راه  ی علمای خود نگاشته  وقتی علمای شیعه از این رسوایی

دانند،  می اعتقاد کفرآمیزاین  را تنھا در اتھام اھل سنت به چارهکنند و راه  فراری پیدا نمی
و  است آمدهھا  آن ھای و در مورد روایتی که تنھا در کتاب  گاھا عوام خود را فریب داده
گویند: این روایت در نزد فریقین یعنی ھم اھل سنت  کند، می قرآن را متھم به تحریف می

زنند؛  می و بھتان گویند میکه در این مورد دروغ  و ھم شیعه موجود است؛ درحالی
اجماع اھل قبله از  بنا بر«گوید:  شان یحیی بحرانی شاگرد کرکی که می ھمچون شیخ

خاص و عام، قرآن موجود در میان مردم، تمام قرآن نیست و بخشی از قرآن اصلی 
 ١».و اکنون در دست مردم نیست است برداشته شده

 باشند.عوام شیعه باید از این چاپلوسی خطرناک علمای خود برحذر 
یابند  اما از آنجایی که ھیچ عالم و طالب علم و حتی فردی عامی از اھل سنت را نمی

ھای منسوخ و اختالف قرائات موجود  که باور به تحریف داشته باشد، دست به دامان تالوت
ھای اھل سنت  که در کتاب اند در نزد اھل سنت و یا احادیث یا قرائات شاذ و ضعیفی شده

و طعن در قرآن و نوعی تحریف  اند و آن را به دروغ و بھتان تأویل کرده وارد شده است
 ایندبه اھل سنت عیبجویی نمکوشند تا با دست یازیدن به این موارد، نسبت  دانند و می می
ت، ھاس آن بگیرند و مقابله به مثل کنند و این ناشی از تعصب و دشمنی خردهھا  آن و از

و سنت آن را ثابت کرده است و این نسخ جز از  است داشتهزیرا خود قرآن بر نسخ داللت 

َما ﴿ثابت نشده است؛ دلیل قرآنی آن، این آیه است:  ج جانب الله تعالی و یا رسولش
نَّ 

َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ �

َ
ۡ�ٖ ّمِۡنَهآ أ

ِت ِ�َ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
َ ٱنَنَسۡخ مِۡن َءايٍَة أ ءٖ قَِديرٌ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ١٠٦﴾ 
یم) و فراموشش گردانیم، بھتر از آن یا یای را نسخ کنیم، یا (از دل مردم بزدا ھر آیه« ]١٠٦[البقرة: 

 . »دانی که الله بر ھر چیز تواناست؟ ، آیا نمی)٢(آوریم ھمانند آن را می

                                           
 یحیی بحرانی شاگرد کرکی آن را نقل کرده است.» اإلمامة«. و طبرسی از کتاب ٢٣فصل الخطاب، ص:  به نقل از -١

کردن از   کردن حکمی به جای حکم دیگر. البته نسخ  کردن، لیکن در اصطالح شرعی یعنی نازل نسخ یعنی نقل -٢

. گردیدازدواج بین خواهر و برادر جایز بود سپس حرام  ÷ باشد، همانگونه که در زمان آدم سوی الله متعال می
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َ�َن َءايَةٖ وَ ﴿ھمچنین:  ٓ َءايَٗة مَّ ۡ�َا ُ ٱ�َذا بَدَّ ِۢۚ� بَۡل  �َّ نَت ُمۡفَ�
َ
ٓ أ َما ْ إِ�َّ ُِل قَالُٓوا ۡعلَُم بَِما ُ�َ�ّ

َ
أ

ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ی دیگر جایگزین  (=  ای را به جای آیه که آیه و ھنگامی« ]١٠١[النحل:  ﴾١٠١أ

 افترا زنیگمان تو  ھا) گویند: بی (آن  -کند، داناتر است  و الله به آنچه که نازل می -نسخ) کنیم 
 .»دانند نمیھا  آن (ھرگز چنین نیست) بلکه بیشتر

ُ ٱَ�ۡمُحواْ ﴿ھمچنین:  مُّ  ۥٓ َما �ََشآُء َوُ�ۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ  �َّ
ُ
الله ھرچه « ]٣٩[الرعد:  ﴾٣٩ۡلِكَ�ٰبِ ٱأ

 . »کند و ام الکتاب (= لوح محفوظ) نزد اوست را که بخواھد محو و (ھرچه را بخواھد) اثبات می
اند که در ذیل  شیعه به انواع نسخ در قرآن، از جمله نسخ تالوت اقرار کردهعلمای 

 کنیم: را ذکر میھا  آن برخی از
ابوعلی الفضل طبرسی (صاحب کتاب "مجمع البیان في تفسیر القرآن") در شرح  -

 بقره، نسخ را ذکر کرده است. ی سوره ١٠٦ ی آیه
باشد، انواع  "شیخ الطائفه" میابوجعفر محمد طوسی که در نزد شیعه ملقب به  -

مؤلف ذکر کرده  ی در مقدمه ١٣ – ١نسخ را در کتابش "التبیان في تفسیر القرآن" 
 .٥١٦: ی ، صفحه٢است، ھمچنین در کتاب "العدة في أصول الفقه" جلد: 

َما نَنَسۡخ ﴿ ی عالمه ایشان محسن، ملقب به فیض کاشانی ھنگام شرح و تفسیر آیه -
وۡ 
َ
 اقرار کرده است. تالوت، در تفسیر صافی، به نسخ ﴾نُنِسَها ِمۡن َءايٍَة أ

ی رجم  ) روایت آیه٢٣/٢٦٧ایشان محمد باقر مجلسی در "مرآة العقول" ( ی عالمه -
را از جمله آیاتی معرفی  آیهو این  است را که در "الکافي" آمده، تصحیح کرده

 اما حکمش باقی است. است، نسخ شدهھا  آن کند که تالوت می
ھـ) در ٥٨٥ -ھـ ٥١١امامیه ( ی حمزة بن علی بن زھره حلبی از بزرگان شیعه -

) انواع نسخ، از ٣٤٤ – ٢/٣٤٣کتاب "غنیة النزوع إلی علمي األصول والفروع" (
 جمله نسخ در تالوت را جایز دانسته است.

) و ١/٤٢٨مرتضی ملقب به علم الھدی در کتاب "الذریعة إلی أصول الشریعة" ( -
 نسخ، از جمله نسخ تالوت را جایز دانسته است. غیره انواع

علمای اھل سنت ھا  آن بعد از اقرار علمای شیعه به نسخ تالوت، واقعا عجیب است که
 نسخ تالوت متھم کنند؟! ی گیری از ایشان، به جواز مساله را جھت خرده

                                                                                                           
بیان و به جای آن، آیه یا حکم دیگری  است بدین گونه الله متعال در قرآن کریم برخی از آیات را منسوخ نموده

 است. [م] داشته
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اثبات اعتقاد علمای شیعه به تحریف قرآن از منابع مورد اعتماد 
 خودشان 

ھای بزرگ دین خود که پایه و  از محتوای کتاب ھا، آن عوام شیعه، اگر نگوییم تمام اکثر
ھایی که دارای جلدھا و  ت، اطالعی ندارند، بخصوص آن دسته از کتابھاس آن اساس دین

این راز ھا  آن و از آنجایی که علمای متأخر ؛یادی است و مملو از روایات تحریفاجزای ز
اند، ناچاریم حق را برای عوام شیعه  از عوام خود مخفی نگه داشتهخطرناک در این دین را 

ھایی که علما و  بیان نماییم و بخشی از مکاید و دسیسه ،اند از این مساله غافل ماندهکه 
 از مصادر و منابع مورد اعتمادشان بازگو نماییم. اند، مخفی کردهاز عوام ایشان ھا  آن مراجع

باشند چنانکه در این  قایل به تحریف قرآنند بسیار زیاد میآن دسته از علمای شیعه که 
ھا  آن را در این رابطه نقل کرد، اما به ذکر اقوال برخی ازھا  آن توان اقوال تمامی مجال نمی

 کنیم و ھمین مقدار برای بیان حق کافی است: اکتفا می
 ھـ) ٦٢٠ابومنصور أحمد بن منصور طبرسی (متوفای  -

اگر بخواھم تمامی آیاتی را که ساقط، تحریف و یا «گوید:  می» االحتجاج«طبرسی در 
کشد و چیزھایی از مناقب اولیاء  اند برایت شرح و بسط دھم، سخن به درازا می تبدیل شده

 ی . این عقیده١»دارد شود که تقیه، ما را از اظھار آن باز می و رسوایی دشمنان آشکار می
طبرسی در ارتباط با قرآن است و آنچه اظھار نموده در برابر آنچه در باطن پنھان داشته، 

 آید. چیزی به حساب نمی
 تعبیر شدهاینکه در قرآن از صاحبان گناھان کبیره، به منافقین «گوید:  طبرسی می

ن گرگوو د اند کار خداوند متعال نیست، بلکه کار کسانی است که قرآن را تغییر داده ،است
 ٢».و دنیا را بر دین ترجیح دادند هنمودند و آن را پاره پاره کرد

بلکه معانی کتاب الله را مطابق با  است طبرسی تنھا به آنچه گفته شد، اکتفا نکرده
که رموزی در قرآن وجود دارد که در  بر این باور استھوای نفس خود تغییر داده است و 

آل بیت کس دیگری  ی و معنای این رموز را جز ائمه ھای منافقین نمایان است آن رسوایی

                                           
 .١/٢٥٤االحتجاج، طبرسی:  -١

 .١/٢٤٩همان:  -٢
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که از قرآن ساقط  مواردیگمان آن را ھمراه  بی دانستند، داند و اگر صحابه آن را می نمی
 ١».کردند کردند، حذف می

 ھـ)١٠٩١فیض کاشانی (متوفای سال  -
 باشد. او برای این کتاب دوازده مقدمه نوشته است و وی صاحب تفسیر (الصافي) می

این مقدمه را ششم را به اثبات تحریف قرآن اختصاص داده است؛ وی عنوان  ی مقدمه
ششم: مختصری پیرامون آنچه در ارتباط با جمع قرآن  ی مقدمه: «چنین ذکر نموده است

به ھا  آن و پس از ذکر روایاتی که از »تأویل آن آمده است و افزایش و کاھشو تحریف و 
استخراج  شیعیانترین منابع معتمد  را از موثقھا  آن و است تحریف قرآن استدالل نموده

 † بیت ر و دیگر روایاتی که از طریق اھلاز این اخبا«رسد:  ، به این نتیجه میاست کرده
رسیم که قرآن موجود در میان ما، کامل و آنگونه که بر  ، به این نتیجه میاست وارد شده

در  است، نیست، بلکه مواردی خالف آنچه الله تعالی نازل کرده ،نازل شده بود ج محمد
بخشی از آن تغییر یافته و تحریف شده است و موارد بسیاری از آن حذف  .آن وجود دارد

، ھمچنین لفظ آل است در بسیاری از مواضع حذف شده ÷ از جمله نام علی شده است،
ی منافقین و غیره؛ به عالوه ھا محمد در چندین جا برداشته شده است، ھمچنین نام

 .٢»نیست ج ترتیب کنونی این قرآن ھمان ترتیب مورد رضایت الله و رسولش
گوید:  داند، آنجا که می سپس اعتقاد به تحریف قرآن را، باور مشایخ بزرگ امامیه می

در این مورد، ظاھر و مشخص است که ثقة اإلسالم محمد  ش در مورد اعتقاد مشایخ ما«
 .٣»کلینی معتقد به تحریف و نقصان در قرآن بودبن یعقوب 

 گوید:  شیخ مفید می -
اخبار مبنی بر اختالف قرآن و حذف و نقصانی که برخی از ظالمان در آن ایجاد 

 ٤اند، به صورت مستفیض از امامان و پیشوایان ھدایت از آل محمد نقل شده است. کرده

                                           
 ١/٢٥٣همان:  -١

 .٤٩: ی ششم، صفحه ی ، مقدمه١تفسیر الصافي، کاشانی، جلد:  -٢

 .١/٥٢همان:  -٣

 .٨١ – ٨٠، القول في تألیف القرآن وما ذکر قوم من الزیادة فیه والنقصان، ص: ٥٩أوائل المقاالت، باب  -٤
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 گوید:  ابوالحسن عاملی می -
بر اخبار متواتری که ذکر خواھد شد و دیگر روایات که ناگزیر بدان سخن حقی که بنا 

 ج از پذیرفتن آن ھستیم، این است که قرآن موجود در میان ما، پس از وفات رسول الله
و آنانکه پس از ایشان به جمع آوری آن پرداختند، بسیاری از  است دچار تغییراتی شده

 ١کلمات و آیات آن را ساقط کردند.
 گوید: ری مییزانعمت الله ج -
و تمامی آن،  است پذیرفتن این مطلب که قرآن بطور متواتر از وحی الھی دریافت شده«

، منجر به دور انداختن اخبار است یل بر پیامبر نازل کردهیآیات و عباراتی است که جبر
شود، اخباری که بر وقوع تحریف در کالم، ماده و اعراب قرآن  مستفیض و بلکه متواتر می

 .٢»اند و آن اخبار را تصدیق کرده اند صراحت دارد و اصحاب ما بر صحت آن توافق داشته
 محمد باقر مجلسی: -

قرآنی که «که فرمود:  ÷ وی در شرح حدیث ھشام بن سالم از ابوعبدالله
گوید: این حدیث موثق است  می ٣»نازل کرد، ھفده ھزار آیه بود ج بر محمد ÷ یلیجبر

؛ به ھر روی این است ھا بجای ھشام بن سالم، ھارون بن سالم آمده و در برخی از نسخه
خبر صحیح است و پوشیده نیست که این خبر و بسیاری از اخبار صحیح، بر نقص و تغییر 

 ٤قرآن صراحت دارند!!.
 گوید: سلطان محمد خراسانی می -
اطھار بر کاھش و افزایش، تحریف و تغییر  ی قول از ائمهبدان که اخبار مستفیض من«

 .٥»گذارند چنانکه شک و تردیدی در تحریف قرآن باقی نمیقرآن داللت دارد، 

                                           
 "البرهان"ای برای تفسیر  ؛ که به عنوان مقدمه٣٦، ص: "مرآة األنوار ومشکاة األسرار"دوم تفسیر  ی نگا: مقدمه -١

 بحرانی چاپ شده است.

 .٢/٢٤٦األنوار النعمانیة:  -٢

 ».سبعـة عشر ألف آیة ج إلی محمد ÷ إن القرآن الذي جاء به جبرائیل« -٣

 .١٢/٥٢٥مرآة العقول:  -٤

 ١٩تفسیر بیان السعادة في مقامات العبادة، ص:  -٥
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 ایشان عدنان قارونی بحرانی: ی عالمه -
که از حد تواتر نیز گذشته  است شماری در ارتباط با تحریف قرآن وارد شده بی اخبار«
 ١».است
 گوید: بحرانی میمفسر ھاشم  -
بدان، بنا بر اخبار متواتری که ذکر خواھد شد، سخن حقی که ناگزیر از پذیرفتن آن «

دچار تغییراتی  ج ھستیم، این است که قرآن موجود در میان ما پس از وفات رسول الله
و آنانکه پس از ایشان به جمع آوری آن پرداختند، بسیاری از کلمات و آیات آن  است شده

مطابق ھمان قرآن محفوظ از تحریف را که کس دیگری  ÷ جز علیرا حذف نمودند و 
جمع نکرده است؛ ایشان آن را حفظ کرد تا خداوند متعال نازل کرده،  چیزی است که

(رسیدن این قرآن از امامی به امام دیگر) رسید و این رویه  ÷ اینکه به فرزندش حسن
 ٢».رسید و این قرآن تاکنون نزد ایشان است ÷ ھمچنان ادامه یافت تا اینکه به قائم

بنده پس از بررسی اخبار و روایات و بحث و بررسی در آثار به «گوید:  می ھمچنین
(تحریف قرآن)  ی لهأتوان گفت این مس روشنی به صحت این قول پی بردم، تا جایی که می

ترین مقاصد و اھداف غصب خالفت بوده است.  از ضروریات مذھب تشیع است و از بزرگ
 ٣».پس بیندیش

تحریف، به  ی ری پس از سخن پیرامون مسألهیعالم شیعی معاصر طیب موسوی جزا
اما از «گوید:  کند، وی می شیعه به وقوع تحریف در قرآن اعتراف می ی باور علمای گذشته

معتقد بودند در قرآن ھا  آن آید که سخنان دیگر علمای محدث متقدم و متأخر بر میظاھر 
نقصان و کاستی صورت گرفته است، علمایی چون: کلینی، برقی، عیاشی، نعمانی، فرات 

ری، حر یبن ابراھیم، احمد بن ابی طالب طبرسی صاحب "االحتجاج"، مجلسی، سید جزا
برای اثبات مذھب و باور خود به آیات و روایاتی ھا  این عاملی، عالمه فتونی و سید بحرانی؛

 ٤..».چشم پوشید ھا  آن توان از اند که نمی چنگ زده

                                           
 .١٢٦مشارق الشموس الدریة، ص:  -١

 .٣٦صفحه: البرهان في تفسیر القرآن، مقدمه،  -٢

 .٤٩همان، ص:  -٣

 ، دار السرور، بیروت.١/٢٣تفسیر القمي، مقدمه مصحح طیب موسوی:  -٤
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ھای مؤسسین دین شما تصریح به  پس ای شیعیان بدانید، روایات موجود در کتاب
است که حسین نوری » دو ھزار روایت«اند و تعداد این روایات، حدود  تحریف قرآن نموده

به ھا  آن ، کتابی که عنوانش به وضوح از ایماناست در کتابش آن را جمع کرده طبرسی

 »!!!.فصل الخطاب يف إثبات تحريف كتاب رب األرباب: «دھد خبر میتحریف 
ھا  آن این طبرسی یکی از رجال دین شیعه و محدثی ایرانی است و یکی از علمای بزرگ

 ھـ) در طبرستان متولد شد.١٢٤٥سال ( شیعه است؛ وی در ی علمیه ی و از بزرگان حوزه
کند، این است که ما در  از جمله دالیلی که به باور تحریف در دین شیعه تأکید می

 یابیم که تحریف را از قرآن نفی کند! ھای شیعه ھیچ روایتی از امامان نمی تمامی کتاب
اند که قرآن را  که بیش از دو ھزار روایت دروغین از زبان امامان خود نقل کرده درحالی

 کند!! متھم به تحریف می
طبرسی در کتابش "فصل الخطاب" روایات بسیار زیادی در اثبات تحریف قرآن امروزی 

 کند که بر مبنای ادعای او قرآن امروزی، کامل نیست. ذکر می
این کتابی لطیف و «گوید:  کتابش "فصل الخطاب" می ی این طبرسی رافضی در مقدمه

ھای ظالمان و  رسواییشریف است که آن را برای اثبات تحریف قرآن و بر مال کردن 

نام » فصل الخطاب يف إثبات تحريف كتاب رب األرباب«گرد آوردم و آن را  متجاوزان
ریف قرآن این است از جمله دالیل تح«گوید:  این کتاب می ٢١١ ی وی در صفحه». نھادم

رسد، اما برخی دیگر از (آیات)  که در برخی موارد آنچنان فصیح است که به حد اعجاز می
 ».است نامعقولآن 

شیعی واجب است اگر الله و رسولش را دوست دارد، از این طبرسی  ی پس بر جامعه
معقول و برخی آیاتش را سخیف و نا است که کتاب الله تعالی را متھم به تحریف کرده

توز و علمای پیرو او که وی را ستودند و او را  داند، بیزاری جوید و از حقیقت این کینه می
 .پرده بردارندند، ا هدفن کرد س نین علیمدر کنار قبر خیالی امیرالمؤ

گوید آیات نامعقولی در قرآن وجود دارد،  کتابش که می ی مقصود طبرسی در مقدمه
بشر در میان آیات قرآن  ی چیست؟!! آیا منظورش این است که آیاتی ساخته و پرداخته

و در زمان گردآوری قرآن در میان آیات آن  اند وجود دارد که صحابه به تألیف آن پرداخته
برخی از آیات قرآن را سخیف و نامعقول شرمی تمام  بی اند؟!! یا اینکه طبرسی با جای داده

 سپاریم. کند؟!! پاسخ را به عوام شیعه می توصیف می
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اگر شیعیان بتوانند به کتاب "فصل الخطاب" دست یابند بسیار عالی خواھد بود، اما به 
شیعی از  ی اعتقاد من دستیابی به این کتاب کار بسیار دشواری است، زیرا جامعه

گیرند، دور  شان علم خود را از آن فرا می ھای اساسی دین خود که علما و مراجع کتاب
ھا دسترسی  است و عوام به این کتابھا  آن ھا مختص به علما و مراجع ھستند و این کتاب

تر بتوانند به تمامی کتب  ندارند و ھمانند جامعه سنی نیستند که به آسانی ھر چه تمام
، از سلف گرفته تا خلف، در ھر زمان و با سرعت، دست یابند؛ چنانکه مذھبی خود

 باشد. ھای معتبر و مشھور اھل سنت می ترین کتاب حاوی مھمھا  آن ھای عمومی کتابخانه
ھای اصلی و اساسی خود دسترسی ندارند، توصیه  رو عوام شیعه را که به کتاب از این

ھای  "گوگل" به دانلود کتابجستجوگر طریق و از  ایندکنم، به اینترنت مراجعه نم می

، »فصل الخطاب يف إثبات تحريف كتاب رب األرباب«مشھور خود بپردازند و ابتدا کتاب 
ھای سری خود و  حسین طبرسی را دانلود کنند، تا خودشان به حقیقت کتاب ی نوشته
که نه دھم ھا  آن ھایی که در میان علمای دین ھای موجود در آن پی برند، کتاب زشتی

 گردد. شان تقیه است، دست بدست می دین
که عوام شیعه را برای دیدن این  وجود داردھمچنین ویدئوھای زیادی در یوتیوب 

و در بخش  ایندتوانند به یوتیوب مراجعه نم میھا  آن دھیم، ویدئوھا به "یوتیوب" ارجاع می

یا » يعة بأصوات المعممينتحريف القرآن عند الش«جستجوی آن، این عبارت را بنویسند: 
شان و برخی از  نزدیک به این معنی، تا خود شاھد اعترافات برخی از معممین ی ھر جمله

و کامل نیست؛ پاک و منزه است  است گویند: قرآن تحریف شده علمای خود باشند که می
 است: برداشتهھا  آن ی نقاب از چھرهو  است را بر مال کردهھا  آن ھای پروردگاری که زشتی

ُ ٱوَ ﴿ ا ُكنُتۡم تَۡ�تُُمونَ  �َّ آن چیزی است که  ی و الله آشکار کننده« ]٧٢[البقرة:  ﴾٧٢ُ�ۡرِٞج مَّ
 .»کردید پنھان می

ھایی که علمای شیعه در  نام برخی از کتاب ،عالوه بر مطالبی که ذکر کردیم در ذیل
 اعتقاد و باورھا  آن ھایی که از عناوین کنیم، کتاب اند، ذکر می اثبات تحریف قرآن نوشته

 :–پناه بر خدا  –مبنی بر تحریف قرآن نمایان است ھا  آن
 کتاب التحریف، اثر احمد بن خالد برقی صاحب کتاب "المحاسن". -١
 اثر محمد بن خالد. کتاب التنزیل والتعبیر، -٢
 التنزیل من القرآن والتحریف، اثر حسن بن فضال. -٣
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 کتاب التحریف والتبدیل، اثر محمد بن حسن صیرنی. -٤

 شیعه به تحریف قرآن ی رد شبهه عدم اعتقاد علمای چهارگانه

سه قرن ابتدایی گذشت و علمای شیعه بر تحریف قرآن کریم اجماع داشتند، تا اینکه 
ھـ فرارسید، وی اولین شخصی (از ٣٨١بن بابویه قمی متوفای  زمان محمد بن علی

در کتاب معروفش موسوم به  اوعلمای شیعه) بود که معتقد به عدم تحریف قرآن بود؛ 
اعتقاد و باور ما این است: قرآنی که الله تعالی بر پیامبرش «آورده است: » االعتقادات«

ین جلد قرار دارد و مردم در اختیار نازل کرد، ھمین قرآنی است که در میان ا ج محمد
این مقوله  سوره است و آنکه ١١٤ھای این کتاب  دارند نه چیزی بیش از این؛ تعداد سوره

 ».دھد که: قرآن بیش از این مقدار است، دروغگوست به ما نسبت می را
این باور بود، تا اینکه دوران مرتضی، متوفای سال  از میان علمای شیعه تنھا قمی بر

ھـ فرارسید که با اعتقاد و باور قمی موافق بود و ابو جعفر طوسی، شاگرد مرتضی، ٤٣٦
اما این «گوید:  ھـ نیز با این دو موافق بود؛ طوسی در "التبیان" می٤٦٠متوفای سال 

، با توجه به ظاھر مذھب مسلمین، افزایش و کاھش صورت گرفتهاعتقاد و باور که در قرآن 
تر است و این ھمان باوری  م تحریف) برای مذھب ما شایستهخالف حق است و این (عد

  ١..».است که مرتضی آن را تقویت کرده است 
 ی ھا سه عالم از قدمای شیعه ھستند که معتقد به تحریف قرآن نبودند و در طبقه این

بعد از این سه نفر، ابوعلی  .شود یافت نمی ،موافق باشدھا  آن کسی دیگر که باھا  آن
 ھـ آمد.٥٤٨طبرسی متوفای سال 

از جمله کسانی که به این باور تصریح «گوید:  نوری طبرسی در "فصل الخطاب" می
گوید: تا دوران وی بجز این  سپس می علی طبرسی در مجمع البیان است. اند، ابو کرده

 ٢».چھار کس، از کسی دیگر خالف این عقیده معلوم نیست
شود این است که: چرا این چھار عالم از باور به عدم  الی که در اینجا مطرح میسو

له باور ندارند؟ نعمت الله أکه خود به این مس ، درحالیگویند سخن میتحریف قرآن 
به ما پاسخ خواھد داد، وی بعد از ذکر اجماع امامیه بر » األنوار النعمانیة«ری در یجزا

                                           
 ١/٣التبیان في تفسیر القرآن، طوسی:  -١

 .٣٤فصل الخطاب، ص:  -٢
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آری! مرتضی، صدوق و شیخ طبرسی با این (= باور به «د: گوی تحریف قرآن، می ی عقیده
، است اند آنچه میان این جلد قرار گرفته اند و اذعان داشته تحریف قرآن) مخالفت نموده

در آن   و ھیچ تحریف و تبدیل و دگرگونی ؛قرآن نازل شده است نه چیز دیگری ھمان
از سوی این افراد صادر شده صورت نگرفته است؛ ظاھرا این سخن بخاطر مصالح بسیاری 

از این جھت که اگر تحریف و تبدیل در ایراد از این اعتقاد و باور؛ است، از جمله سد باب 
توان به قواعد و احکام آن عمل نمود؛  ارتباط با قرآن جایز باشد، پس دیگر چگونه می

ألیفات در ت چگونه ممکن است این بزرگان به عدم تحریف قرآن معتقد باشند حال آنکه
 اند و اینکه فالن آیه نازل شده خود اخبار بسیاری مبنی بر وقوع تحریف در قرآن ذکر کرده

 .١»سپس به این شکل تغییر کرد ،است
شیعیان  ÷ در اخبار و روایات آمده است که امامان«گوید:  ری میینعمت الله جزا

کردند، تا  خود را به قرائت ھمین قرآن موجود در نماز و غیره و عمل به احکام آن امر می
و این قرآن را از میان مردم بردارد و به  ندزمانی که موالی ما صاحب الزمان ظھور ک

، بیرون آورد و آن را قرائت است گرد آورده ÷ آسمان برد و قرآنی را که امیرالمؤمنین
 !!! ٢».احکام آن عمل نمایدو به  ندک

ری و اعترافات او، برای عوام شیعه شافی و کافی است تا یاین سخن نعمت الله جزا
دروغ علمای متأخر خود را در نفی جریمه باور به تحریف اثبات نمایند، آنگاه که به سخن 

 کنند.  این چھار عالم خود استدالل می
احمد به این مطلب تصریح کرده است،  یکی از بزرگان امامیه در ھند، احمد سلطان

انکار تحریف قرآن از سوی تعدادی از علمای شیعه، جز بر تقیه حمل «گوید:  آنجا که می
 .٣»شود نمی

گوییم بزرگان شما معتقد به تحریف قرآنند)، تمامی عوام و نیز  (وقتی به شیعه می
کنند؛ ما  یف قرآن را رد میعلمای شیعه با استدالل به سخنان چھار عالم مذکور، اتھام تحر

گوییم: این چھار نفر نیز معتقد به تحریف قرآن ھستند!! چگونه  میھا  آن نیز در پاسخ به
، کنند انتقاد نمیو از آنان  اند معتقدان به تحریف را مراجع خود معرفی کردهھا  آن است که

                                           
 .٢٤٧ – ٢/٢٤٦ری، یاألنوار النعمانیة، نعمت الله جزا -١

 .٢/٢٤٨همان:  -٢

 .١٢٩مشارق الشموس الدریة، ص:  -٣
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اند که صراحت به  کردهروایاتی را نقل ھا  آن ھای خود از بلکه چگونه است که در کتاب
 اند را سرزنش نکردهھا  آن تحریف دارد؟!! و چرا قائالن به تحریف را تکفیر نکردند یا حداقل

شبیه ھا  آن ھای گردد که قلب !! پس به وضوح روشن میدندنموانکار نرا ھا  آن و این باور
ردن است، ھمچنانکه میزان دستکاری علمای شیعه نسبت به دین خود و کوچک شم ھم

 شود. شان آشکار می عقل پیروان
اند تا در پاسخ  اعتقاد به تحریف را انکار کردهبه باور من این چھار نفر تنھا به این علت 

خنان ایشان استدالل شود به س ،دانند به کسانی که این جریمه را در حق (شیعه) ثابت می
 و به عنوان سپری دفاعی در برابر مخالفان تشیع استفاده گردد.

خواھم با صراحت و  شود و من از تمامی شیعیان می سوالی که در اینجا مطرح می
 صداقت به آن پاسخ دھند، این است که: قرآن تحریف شده است یا نه؟

اگر در پاسخ بگویی: خیر تحریف نشده است، علمای متقدم و بزرگ شیعه را که نزد 
، تکذیب قائل به تحریف ھستندو  است استوار شدهھا  آن شما ثقه ھستند و تشیع بر دوش

، این علما را است ای!! و با اعتقاد و باور به اینکه قرآن کامل است و تحریف نشده کرده
و نیز اخبار ھا  آن ھای ای؛ که درنتیجه کتاب خواندهگمراه و افترا زننده بر کتاب الله تعالی 

 گردد!! میباشند، باطل  که اساس دینت میھا  آن و روایات موجود در
و  ای معتقد به تحریف قرآن باشی، کتاب پروردگارت را تکذیب کردهھا  آن اگر ھمانند 

و نزد شما  عالم شیعه که معتقد به عدم تحریف بودندای و چھار  ھمانند آنان کافر گشته
گویند که در دل بدان باور  ای، علمایی که با زبان خود چیزی می ثقه ھستند، تکذیب کرده

ترین آن دو  ! پس ناگزیر باید یکی از دو مورد را اختیار کنی، دو موردی که شیرینندارند!
 نیز، تلخ است!!

بر باور به نقص و تحریف قرآن ھا  آن کنیم که دین وقتی برای عوام شیعه ثابت می
گوییم تا به حقیقت باوری که  نیست، بلکه این را میھا  آن استوار است، ھدف ما انتقام از

 خود را در قیامت به خسران و ھالکت نیندازند. ی پی ببرند و خود و خانوادهدارند، 

 دالیلی ملموس مبنی بر ایمان علمای شیعه به تحریف قرآن

کند، آثار مصرف آن  وقتی فرد معتاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی، مواد مصرف می
اند، نمود  عه نیز اینگونهیابد؛ علمای شی در عقل و بدن و اعمال و تصرفات او نمود می

ھا  آن به تحریف و عدم کامل بودن قرآن، در عقاید و اقوال و افعال و احوالھا  آن اعتقاد
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ھا  پیدا است؛ حتی اگر تالش کنند این حقیقت را مخفی نگاه دارند، این آثار و نشانه
 :مودتوان به موارد ذیل اشاره ن در این زمینه مینماید؛  شان را آشکار می حقیقت

 است، بطوری که حتی یک عالم از علمای کتابی ناچیز و کم اھمیتھا  آن نزدقرآن 
را به این امر [عدم حفظ قرآن] ھا  آن شان یابید که حافظ قرآن باشد، زیرا دین را نمیھا  آن

یند یا اینکه به تالش و توجه در این زمینه تظاھر نمافرمان داده و تشویق کرده است و لو 
قرآن از سوی علمای شیعه در  کم توجھی بهپیرامون برخی آیات آن سخن بگویند؛ این 

ھا اھتمام و  ھا، مدارس و دانشگاه و در حوزه است شیعی منعکس شده ی میان جامعه
آن و تبدیل آن به ھای حفظ قر گیرد و منجر به تعطیلی حلقه توجھی به قرآن صورت نمی

گاه است!!  ی و جامعه حسینیه شده است و دلیل این مدعا این شیعی خود از وضع خویش آ
ھای خود جز در موارد بسیار نادر، به قرآن استدالل  ھا و درس در سخنرانیھا  آن است که

با  و پیوسته شان ھمراه نبوده و افکار و باورھایھا  آن باکنند!! چرا؟ زیرا قرآن ھرگز  نمی
 آنان مخالف است.

ھای ایشان، خبری از علوم قرآن و تفسیر و فنون  ھا و موعظه یھنگام شنیدن سخنران 
ز حوادث سیاسی و مظلومیت اھل بیت و وقایعی محور سخنان ایشان جآن نیست؛ بلکه 

و نیز اینکه  است و فالنی فالنی را کشته کنند بین فالنی و فالنی به وجود آمده که ادعا می
و به باشد!!  ن عمل چنین و چنان است، نمیاین کافر است و آن منافق و فالنی خائن و ای

در جھتی دیگر سیر ھا  آن اسالم و اھداف و مقاصد ارزشمند آن در جھتی و این ترتیب
 کنند!. می

ھای  ھای تاریخ و سیره، خصوصا کتاب غالبا به کتابھا  آن علمای بینیم که میھمچنین 
خواھند  شنویم که وقتی می کنند؛ بارھا شنیده و می خودشان استناد می ی نگاشته
 اما ازھای تاریخ مراجعه نمایید!  گویند: به کتاب ای را اثبات کنند، به عوام خود می مسأله

بر ھا  آن بگویند به قرآن مراجعه کنید!! و این بیانگر آن است که دین ایم که نشنیدهھا  آن
مشغول به چیزی ھستند که  به این ترتیب و ؛بر نور و تقوای الھی نه است سیاست بنا شده

 اند. ایشان را به آن فرمان نداده ج الله و رسولش
ھای کوچک  یم که علمای شیعه سورهشاھدھا  آن ھای تلوزیونی ھمچنین در شبکه
 و برخی از دارند میای که بینندگان را به حیرت وا  خوانند، به گونه قرآن را نیز اشتباه می

اھل  کودکانکه  خوانند، درحالی ھای کوچک را حفظ نیستند و آن را از رو می سورهھا  آن
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ھا را حفظ ھستند و به زیبایی و دقت  سنت که چھار و یا پنج سال سن دارند، این سوره
 کنند!!!. تمام تالوت می

 کنند، یت میھای خود نه خشوع دارند و نه ترتیل را رعا بلکه معممین شیعی در نماز
خوانند و در قرائت قرآن نه تجوید را  ھای کوچک را می در تمامی نمازھای خود سورهھا  آن

ای  خوانند و این واقعیتی ملموس است که ھیچ شیعه کنند و نه با ترتیل می رعایت می
 منکر آن نیست.

دکی یافت و از میان بزرگان ایشان تنھا قاریان انھا  آن ھای تلوزیونی در تمامی شبکه 
 شوند!! می

در ذیل گواھی برخی از علمای شیعه مبنی بر ترک قرآن کریم از سوی شیعیان را ذکر 
 کنیم: می

از جمله اصول اساسی که با وجود «گوید:  دکتر جعفر باقری، استاد دانشگاه تھران می
شود، قرآن کریم و نیز  ھای علمیه چندان توجھی بدان نمی میزان اھمیت آن، در حوزه

علوم، معارف، حقایق و اسرار آن است که ھمان ثقل اکبر است و منبع اصلی کیان امت 
شود، عدم توجه مطلوب به علوم این  باشد؛ اما آنچه مشاھده می اسالمی به شکل عام می

ھای علمیه، جایگاه و مقام و  ھای علمی در حوزه کتاب شریف است و در ضمن تالش
که طالب علوم دینی   شده است و در ضمن مواد درسیمناسب قرآن به آن عطا ن ی مرتبه

در طول مطالعات علمی خود بدان تکیه دارد، گنجانده نشده است و در ھیچ سطحی از 
ن، مورد امتحان چه اندک و چه بطور گسترده پیرامون علوم قرآ ،سطوح تالش علمی خود

ترفیع به درجات باالی ، امکان برای طالب علوم دینی چگونه صورت در اینگیرد؛  قرار نمی
گاھی  ی علمی و رسیدن به مرتبه اجتھاد ممکن است، بی آنکه به علوم و اسرار قرآن آ

له أداشته باشد، یا حتی در سطح تالوت و ادای حروف قرآن تالش نموده باشد؛ این مس
و نیز قصور حقیقی در  بزرگبسیار حساس و مھمی است که منجر به بروز مشکالت 

 ».و یا منکر آن شد توان در آن شک کرد ده است که نمیای علمیه شھ واقعیت حوزه
(قرآن و علوم  در این زمینه برخی از علماچه بسا توجه و تخصص «گوید:  باقری می

منجر به دوری طالب علوم دینی از علم سبب نکوھش ایشان شده است؛ ھمین رفتار آن) 
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این  کند و برای کتاب الله نزدیک میم او را به عل حال آنکه پرداختن بدان دوش میاصول 
 ١».وجود ندارد  ھای علمیه وزن و جایگاه علمی ھا در حوزه دست از طلبه

توانیم  جای تأسف است که ما می«گوید:  ای به عنوان یکی از مراجع ایشان می خامنه
 اجتھاد برسیم، بی آنکه حتی یک مرتبه به ی و ادامه دھیم تا به درجه نیمدرس را شروع ک

گیری  زیرا دروس ما متکی به قرآن نیست! کناره !راجعه نماییم!! چرا اینگونه است؟قرآن م
ھای علمیه و عدم انس و الفت ما با آن، در حال حاضر ما را با مشکالت  از قرآن در حوزه

ای مواجه کرده است و مشکالت دیگری را در آینده به دنبال خواھد داشت ... و این  عدیده
 ».شود نظری می بینی و تنگ ن منجر به کوتهاز قرآدوری 

علمیه به جایگاه و مقامی  ی اگر کسی بخواھد در حوزه«گوید:  ای می ھمچنین خامنه
برسد، نباید به تفسیر قرآن بپردازد تا متھم به جھل و نادانی نشود؛ وقتی نگاه به عالم 

جاھل بخوانند و ھیچ که وی را برند چنین باشد  مفسری که مردم از تفسیر او بھره می
جایگاه علمی برای او قائل نباشند چنانکه منجر به ترک درسش گردد، آیا چنین تصوری 

 ».فاجعه نیست؟!
، اما به شکل مستفیض است در فقه برخی از آیات قرآنی وارد شده«گوید:  می ھمچنین

سی قرار گیرد، مورد مطالعه و برر و آنگونه که نسبت به روایات بحث و بررسی صورت می
 !!٢»گیرند نمی

علمیه قم و نجف و دیگر  ی شگفتا که در حوزه«گوید:  سید محمد حسین فضل الله می
 .٣»ھا نصابی برای قرآن وجود ندارد حوزه

و  اند شگفتا که نسل قدیم، قرآن را مھجور و ترک کرده«.. گوید:  مرتضی مطھری می
 کنند! ز قرآن، سرزنش میاھا  آن سپس نسل جدید را بخاطر عدم شناخت و معرفت

بزودی  ؛ظار داریم که آن را محکم بگیرندو از نسل جدید انت ایم ما قرآن را ترک گفته
 برای شما ثابت خواھم کرد که چگونه قرآن در میان ما مھجور مانده است؟!

                                           
 .١٠٩بت ومتغیرات الحوزة العلمیة، دکتر جعفر باقری، ص: ثوا -١

 .١١٠همان، صفحه:  -٢

 ١١١همان، صفحه:  -٣



 ١١١ د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ

گاه به قرآن وجود داشته باشد، یعنی شخصی پیدا شود که در  اگر در میان ما شخصی آ
دبر نماید و درس تفسیر را بسیار عمیق مطالعه کند، چقدر در میان ما محترم قرآن بسیار ت
 است؟ ھیچ.

ارای اما اگر شخصی کتاب "کفایه" مال کاظم خراسانی را مطالعه نماید، محترم و د
بینید قرآن در میان ما مھجور  و چنین است که می شخصیت مورد توجھی خواھد بود

؛ و ما گرفتار آنیمروی گردانی ما از این قرآن بال و ھالکتی است که  ی نتیجهمانده است و 

 لرَُّسوُل ٱَوقَاَل ﴿باشند:  که مشمول شکایت پیامبر به خداوند می نیز از جمله کسانی ھستیم
ْ ٱَ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ�  َُذوا  و پیامبر (الله) گوید:« ]٣٠[الفرقان:  ﴾٣٠َمۡهُجوٗر� ۡلُقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  �َّ

 ١.»گمان قوم من این قرآن را رھا کردند پروردگارا! بی
شیعه به حفظ قرآن کریم و تفسیر و علوم آن توجھی  ی ھای علمیه ھیچیک از حوزه

عامدانه چنین ھا  آن ندارند و ھمین امر به تنھایی عیب و رسوایی بزرگی برای حوزه است؛
ت، بلکه در تضاد با ھماھنگ نیسھا  آن عملکردی دارند، زیرا قرآن عظیم با باورھای دینی

 برد. را از بین میھا  آن و ردقرار دا ھا آن
و حفظ کنند و اصول تفسیر و محکم و  یرندآموزان شیعه قرآن را یاد گ اگر دانش

اھل سنت و جماعت بیاموزند، قرآن نزد ایشان جایگاه  ی متشابه آن را مطابق با عقیده
شان به ارث  ای گزاف و سرشار از تعصب خود که از پدرانو به باورھداشت واالیی خواھد 

شان عیان  را حقیقت دینپی خواھند برد و آشکا ،اند و تماما متضاد با قرآن است برده
و  است و واضح و مبرھن است که: ھرکس به قرآن اھتمام نورزد، ضایع گشته خواھد گشت

 شود. ھمراه با ھالک شوندگان، ھالک می

 اسالم از قرآن کریم ی گانه ارکان پنج

 سوال: ارکان اسالم را با ذکر دالیل روشن در قرآن کریم بر شمارید؟!
اسالم ایمان  ی گانه جواب: تمام علمای اھل سنت از سلف تا خلف ھمگی به ارکان پنج

را به ترتیب در حدیثی  ھا آن ج اند و پیامبر اکرم دارند و این ارکان کامال در قرآن ذکر شده

ًدا رَُسوُل « دند:ذکر فرمو نَّ ُ�َمَّ
َ
ًدا َوأ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ِْسَالُم ىلَعَ مَخٍْس َشَهاَدِة أ

ْ
بُِ�َ اإل

                                           
 .٥٢إحیاء الفکر الدیني في االسالم، مرتضی مطهری، ص:  -١
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َيِْت وََصْوِم َرَمَضانَ 
ْ

اَكِة وََحجِّ ابل َالِة َو�ِيتَاِء الزَّ ِ َو�ِقَاِم الصَّ اسالم بر پنج پایه بنا شده : «١»ا�َّ
ی الله  به اینکه ھیچ معبود برحقی جز الله نیست و محمد رسول و فرستادهاست: شھادت 

 ».ماه رمضان ی است، بر پا داشتن نماز، پرداخت زکات، حج بیت الله و روزه
دالیل آن در آیات محکم و روشن قرآن کریم بطور مفصل آمده است و آنکه قرآن را  

داند، با  و آنکه سواد ندارد و خواندن و نوشتن نمی این مھم را شاھد خواھد بودبخواند 
شنیدن قرآن به آن پی خواھد برد، زیرا ھرکس رکنی از ارکان آن را انکار کند، نزد تمامی 

که تمام و سنت تکذیب کرده است  از قرآنعلمای اھل سنت کافر است، زیرا چیزی را 
 .اند بر آن اجماع نمودهعلما 

کنیم: ارکان اسالم را با ذکر دالیل  علمای شیعه می ی متوجهسوال: حال ھمان سوال را 
 روشن در قرآن کریم بر شمارید؟

مشھور خود در پاسخ  ھای استناد به چندین روایت از روایات کتابشیعه نیز با 
 گوید: ارکان اسالم پنج مورد است: می

: بر نماز و زکات است اسالم بر پنج چیز بنا شده«روایت است که گفت:  ÷ از ابوجعفر
است؟ گفت: والیت برتر  کدامھا  این برترینگوید: گفتم:  زراره می». و حج و روزه و والیت

 .٢..»ت ھاس آن ت و شخص والی راھنمایھاس آن است، زیرا کلید

بني اإلسالم على خمس دعائم: على الصالة والزكاة والصوم والحج ووالية أمير «

اسالم بر پنج اصل بنا شده است: بر نماز و : «٣»عليهم السالمالمؤمنين واألئمة من ولده 
 ».المؤنین و امامان از فرزندان او علیھم السالم زکات و روزه و حج و والیت امیر

ھا  آن این روایات و روایات زیاد دیگری بر این داللت دارد که والیت رکن اساسی نزد
 باشد. می

                                           
 .١٦؛ مسلم: ٨بخاری:  -١

أشیاء: علی بني اإلسالم علی خمسة «، کتاب اإلیمان والکفر، باب دعائم اإلسالم؛ ٢أصول الکافي، جلد  -٢

والزکاة والحج والصوم والوالیة، قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الوالیة أفضل، ألنها 

 ».مفتاحهن والوالي هو الدلیل علیهن..

؛ وسائل الشیعة، ٢٦٨، کتاب اإلیمان والکفر؛ األمالي صدوق، صفحه: ٢با لفظ مشابه در: اصول کافی، جلد:  -٣

 .١٦صفحه: ، ١جلد: 
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روایاتی که شیعه را تنھا ملزم به شھادتین ھای شیعه جستجو کردم، اما  من در کتاب
 نماید، نیافتم!

اند! و اگر بخواھند اھمیت شھادتین را در  بجای شھادتین، والیت را قرار دادهھا  آن زیرا
ھای اھل سنت، ھمچون بخاری و  به کتاب -که چیز نادری است-اسالم بیان نمایند، 

ھای شیعه یافت شود که در مورد  تابکنند و اگر روایاتی در ک مسلم و غیره استناد می
 نماید. آن را ناگزیر ملزم به والیت می ی گوید، گوینده شھادتین سخن می

الله متعال از پشت فرزندان آدم «که گفت:  روایت شده ÷ از امام محمد باقر
شان را پدید آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم  فرزندان

محمد رسول من نیست و علی امیر المؤمنین نیست؟ ھمانگونه که خداوند متعال از و 
مخلوقات و پیامبران در اقرار به وحدانیت او تعالی و نبوت محمد و والیت علی پیمان 

پذیرم تا اینکه به نبوت تو  من عمل ھیچکس را نمی«گرفت و به خاتم پیامبران وحی کرد: 
ھرکس بگوید الإله إال الله محمد رسول الله و به والیت علی و والیت علی اقرار کند، پس 

 .١»گردد متمسک شود، وارد بھشت می
ھای شیعه شاھد روایاتی ھستیم که از شأن و مقام ال إله إال الله، آنگاه که  بلکه در کتاب

اند؛ در کتاب کافی و  غیره  کاسته اقرار به امامت ھمراه نباشد،به تنھایی گفته شود و با 
ای ابان، «روایت است که گفت:   ÷ صادقآمده است: از ابان بن تغلب از ابوعبدالله 

وقتی به کوفه رفتی این حدیث را روایت کن: ھرکس خالصانه شھادت دھد که ھیچ معبود 
گوید: به او گفتم: ھمانا از  (راوی) می». شود برحقی جز الله نیست، بھشت بر او واجب می

بله «این حدیث را روایت کنم؟ گفت:   آیند، برای ھمه د من میھر صنف و گروھی مردم نز
ای ابان، آنگاه که روز قیامت فرا رسد، خداوند اولین و آخرین را گرد ھم آورد و ال إله إال 

                                           
، کتاب الحجة؛ (إن الله تعالی أخذ من بني آدم ١/٣٤٠سوره اعراف؛ الکافي:  ١٧٢نگا: تفاسیر شیعه ذیل آیه  -١

 شأنه) میثـاق 
ّ

مـن ظهورهم ذرّیتهـم، فقـال: ألست بربکم ومحمـد رسولي وعلي أمیر المؤمنین)؟ کما أخذ (جل

إلی  أل سبحانه بالوحدانیة ولمحّمد بالنبّوة ولعلي بالوالیة، فأوحیالخالئق ومواثیق األنبـیاء والرسـل باإلقرار له 

 الله محمـد رسول الله 
ّ
خاتم أنبیائه: "إني ال أقبل عمل عامل إال باإلقرار بنبوتك ووالیة علي، فمن قال: ال إله إال

 وتمّسك بوالیة علي دخل الجنة").
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؛ پاک و منزه است الله از ١»سلب نماید، مگر از کسانی که بر این امر ھستندھا  آن الله را از

ُ ٱإِ�َُّهۡم َ�نُوٓاْ إِذَا �ِيَل لَُهۡم َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ﴿گوید:  خداوندی که می ھا، آن توصیفات  ﴾٣٥�َۡستَۡكِ�ُونَ  �َّ
معبودی (به حق) «شد:  گفته میھا  آن ھا (در دنیا چنان) بودند که چون به آن« ]٣٥[الصافات: 

 .٢»کردند سرکشی (و تکبر) می» جز الله نیست
مسمای چھار رکن از این ارکان با اھل سنت اشتراک دارد که درنتیجه شیعه تنھا در 

خدا؛ ھرچند  ی رمضان، پرداخت زکات و حج خانه ی عبارت است از: برپا داشتن نماز، روزه
از واجبات و سنن، ھا  آن ھای ھریک از پیرامون کیفیت برپایی این چھار رکن و شعبه

 اختالفات بسیاری میان آنان وجود دارد.
عه بخواھیم دالیل این چھار رکن (نماز، زکات، روزه و حج) را از قرآن کریم اگر از شی

برای ما ذکر کنند، ھمانند اھل سنت، دالیل واضح و متعددی برای این ارکان اقامه خواھند 
کرد؛ زیرا دالیل این چھار رکن به وضوح در کتاب الله تعالی آمده است و ھیچ غبار و 

 و آیات آن محکم و بّین است. است ینداختهابھامی بر این دالیل پرده ن
بر اھل سنت واجب است که رکن اول خود، یعنی شھادتین را از  ،ھا این ی پس از ھمه

قرآن کریم ثابت نمایند و شیعه نیز صحت رکن والیت را از قرآن ثابت کند، ھمانند چھار 
 رکن دیگری که بر رکن بودن آن در اسالم اتفاق دارند.

 سنت برای اثبات رکن شهادتین از قرآن کریمدالیل اهل 

کنم؛ ابتدا  در این بخش اھمیت شھادتین و وجوب آن را در میان ارکان اسالم بیان می
غیر مسلمان بی آنکه شھادتین بگوید بر اسالم گردن پرسم: آیا امکان دارد یک  از شیعه می

اند؟! تمام  که شھادتین نگفته انیتوانند امام باشند تا زم امامان میآیا  باشد؟! نھد و مسلمان
شیعه به این سؤال چنین پاسخ خواھند داد: ھرگز چنین چیزی ممکن نیست!! زیرا برای 

و نیز امامان شیعه جز با شھادتین اسالم ناگزیر باید شھادتین گفت  وارد شدن به

                                           
قال: "یا أبان إذا قدمت  ÷ ؛ عـن أبي عبد اللـه الصادقالکافي، جلد دوم، باب من قال ال إله إال الله مخلصا -١

 وجبت له الجنة، قـال: قلت له: إنه یأتیني من کل 
ً
الکوفة فارو هذا الحدیث: مـن شهـد أن ال إله إال الله مخلصا

ن صنف من األصناف، فأروي لهم هذا الحدیث ؟! قال: نعم یا أبان، إنه إذا کان یـوم القیامة وجمع الله األولی

 ».واآلخرین فتسلب ال إله إال الله منهم، إال من کان علی هذا األمر"

 ، باب من قال ال إله إال الله مخلصا.١٢؛ مرآة العقول، مجلسی، جلد ٢/٥٢٠الکافي، کلینی:  -٢
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اسالم  ی زه؛ چرا؟! زیرا شھادتین رکن ارکان و درواتوانند در جایگاه امامت قرار گیرند نمی
است، به ھمین دلیل امکان ندارد خداوند متعال از شخصی تمامی ارکان اسالم را بدون 

 شھادتین بپذیرد.
و مردم را به والیت  نمایی میھوشیار، چگونه دین و آیین خود را ثابت  ی پس ای شیعه

 کنی؟!! گردانی، اما شھادتین را در ضمن ارکان خود ذکر نمی ملزم می
قسمت اول شھادتین در قرآن؛ یعنی (أشھد أن ال إله إال الله)  ی درباره اگر بخواھیم

بینیم، چنانکه الله متعال  سخن بگوییم، آن را صریح و واضح در بسیاری از آیات قرآن می

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿فرماید:  می
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� پس (ای پیامبر) بدان که معبودی (به « ]١٩[محمد:  ﴾�َّ

 . »نیست» الله«حق) جز 
کاری ھا  آن ی ھای این آیه چنان در قرآن زیاد است که بر شمردن ھمه امثال و نمونه
اش در  خداوند متعال قرآن را برای اثبات وحدانیت خود و یگانگیاول: دشوار است، زیرا 

کبریاء و عظمت نازل کرده است؛ از جمله این آیات  ،ملکوت ،جبروت ،ربوبیت، الوھیت
 بارت است از: ع

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ﴿ و الله شما الله « ]١٦٣[البقرة:  ﴾١٦٣لرَِّحيمُ ٱ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ�َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
 . »ی مھربان است یگانه است که غیر از او معبودی نیست؛ بخشنده

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿ ءٖ فَ  �َّ ۡ�َ ِ
ۚ ٱَر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ ءٖ  ۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َوُهَو َ�َ
این است الله، پروردگار شما، ھیچ معبودی (بحق) جز او نیست، « ]١٠٢[األنعام:  ﴾١٠٢َو�ِيلٞ 

 . »نگھبان استی ھمه چیز است، پس او را عبادت کنید و او بر ھمه چیز (کارساز و)  آفریننده

ۖ َوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ ﴿ ۠ ُمنِذرٞ نَا
َ
� ٓ َما ُ ٱقُۡل إِ�َّ ارُ ٱ ۡلَ�ِٰحدُ ٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَربُّ  ٦٥ۡلَقهَّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
َوَما  ۡ�

ٰرُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱبَۡيَنُهَما  ای پیامبر) بگو: به درستی که من تنھا یک ھشدار «( ]٦٦-٦٥[ص:  ﴾٦٦ۡلَغ�َّ
ھا و زمین و آنچه  معبودی (به حق) جز الله یکتای قّھار نیست. پروردگار آسمانام و ھیچ  دھنده

 .»است میان آن دو است، (آن) پیروزمند آمرزنده

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿ ٰ تُۡؤفَُكونَ  �َّ َّ�
َ
ۖ فَ� ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ءٖ �َّ ۡ�َ ِ

این « ]٦٢[غافر:  ﴾٦٢َر�ُُّ�ۡم َ�ٰلُِق ُ�ّ
ا (که) آفریننده ھمه چیز (است) ھیچ معبودی (به حق) جز او نیست، است الله، پروردگار شم

 . »شوید؟! پس چگونه (از حق) منحرف می
و تالوت نماییم، مگر اینکه خداوند  نیمای از قرآن نیست که آن را باز ک درواقع سوره

و آنگونه که الیق شأن اوست،  است متعال خود را در آن به وحدانیت توصیف نموده
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گوید و این ھمه برای این است که الله متعال را خالصانه عبادت  را مدح و ثنا میخویشتن 
 کنیم و از شرک با تمامی انواع آن برحذر باشیم. 

ترین واجبات و شعار و  : ال إله إال الله حق الله تعالی بر بندگان است و اولین و مھمدوم
شوند و  ھا در مورد آن سوال می انسانو اولین و آخرین  اصل اسالم و کلید دار السالم است

و پیام  است ھایش را فرستاده خداوند متعال بخاطر آن مخلوقات را آفریده است و کتاب
فرماید:  آورانش را به عنوان بشارت دھنده و بیم دھنده فرستاده است؛ خداوند متعال می

رَۡسلۡنَا مِن َ�ۡبلَِك مِن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إِ ﴿
َ
نَّهُ َوَمآ أ

َ
نَا۠ فَ  ۥَ�ۡهِ �

َ
� ٓ  ]٢٥[األنبیاء:  ﴾٢٥ۡ�بُُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

معبودی جز من «و (ما) پیش از تو ھیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم که: «

ِ ﴿ و در مورد ضد آن ھشدار داده است: »نیست، پس تنھا مرا عبادت کنید
َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ

 
ُ
ِن أ

َ
ةٖ رَُّسوً� أ ْ ٱمَّ َ ٱ ۡ�بُُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا یقینًا ما در (میان) ھر امت « ]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ

. پس تمامی »الله یکتا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید«پیامبری را فرستادیم که: 
است  ÷ دادند، این ابراھیم جن و انس را به ال إله إال الله دعوت می ،پیامبران و رسوالن

َ�تَۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ﴿ گوید: که به قومش می
َ
ِ ٱقَاَل أ  ٦٦ا َوَ� يَُ�ُُّ�مۡ  ٔٗ َما َ� يَنَفُعُ�ۡم َشۡ�  �َّ

ّفٖ لَُّ�ۡم َولَِما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن 
ُ
ِۚ ٱأ فََ� َ�ۡعقِلُونَ  �َّ

َ
ابراھیم) گفت: «( ]٦٧-٦٦[األنبیاء:  ﴾٦٧أ

کنید که ھیچ نفعی برای شما ندارد و نه زیانی به شما  آیا به جای الله چیزی را عبادت می
 ،. ھمچنین نوح»اندیشید؟! کنید، آیا نمی رساند؟! اف برشما و بر آنچه به جای الله عبادت می می

ْ ٱَ�َٰقۡوِم ﴿گفتند:  صالح و شعیب ھمگی با یک تعبیر به اقوام خود می ،ھود َ ٱ ۡ�بُُدوا َما  �َّ
کنید که جز او معبودی  ای قوم من! الله را عبادت « ]٥٩[األعراف:  ﴾ۥٓ لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 

َ ٱإِنَّ ﴿به قوم خود گفت:  ÷ و عیسی »(راستین) برای شما نیست َوَر�ُُّ�ۡم  ُهَو َرّ�ِ  �َّ
ۚ ٱفَ  ۡسَتقِيمٞ  ۡ�ُبُدوهُ گمان الله پروردگار من و پروردگار  بی« ]٦٤[الزخرف:  ﴾٦٤َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ

به قوم  ÷ و پیامبر خدا یوسف .»کنید (که) این راه راست است شماست، پس او را عبادت 

َبۡعُت ٱوَ ﴿خود گفت:  َّ�  ِ ُّۡ�َِك ب ن �
َ
ِ ٱِملََّة َءابَآءِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَبۚ َما َ�َن َ�َآ أ ِمن  �َّ

� َ�ٰلَِك ِمن فَۡضِل  ءٖ ِ ٱَ�ۡ ۡ�َ�َ  �َّاِس ٱَعلَۡيَنا َوَ�َ  �َّ
َ
 ﴾٣٨َ� �َۡشُكُرونَ  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

ام، برای ما سزاوار نیست  اسحاق و یعقوب پیروی کردهو از کیش نیاکانم ابراھیم و « ]٣٨[یوسف: 
که چیزی را شریک الله قرار دھیم، این از فضل الله بر ما و بر (ھمه) مردم است و لیکن بیشتر 

 . »گذارند مردم شکر نمی
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 اعراف مراجعه کن. ی سوره ٨٥و  ٧٣، ٦٥، ٥٩خواھی به آیات  چنانچه می 
 اساس توحید الوھیت و عبادت است ربوبیت پایه و ھا ھمه برای این است که توحید این

و آنگونه که سزاوار تعظیم است او را  تا اینکه کامال با پروردگار خود ارتباط برقرار کرده
 بزرگ داریم.

أشھد أن محمدًا «اما بخش دیگر شھادتین که رکن اول اسالم نزد اھل سنت است: 
بخش از شھادتین، از قرآن است، ھمانگونه برای این ھا  آن باشد؛ استدالل می» رسول الله

 دھد و دلیل آن از قرآن واضح و روشن است:  که شیعه بدان گواھی می

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ  . »محمد رسول الله است« ]٢٩[الفتح:  ﴾�َّ

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ محمد جز و « ]١٤٤[آل عمران:  ﴾لرُُّسُل
 .»اند و) گذشتند ای نیست که به راستی پیش از او (نیز) فرستادگانی (بوده فرستاده

آنقدر شواھد قرآنی آن زیاد است که برشمردن آن کار سختی است، بلکه تقریبا ھیچ 
الله تعالی توصیه کند، مگر اینکه مقرون به  از طاعتاای در قرآن نیست که به وجوب  آیه

َها ﴿کند؛ ھمانند این آیه:  است که از سوی او دین را تبلیغ می رسول اواز طاعت ا ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ِينَ ٱ َّ�  ْ ِطيُعوا
َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا نُتۡم �َۡسَمُعونَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ای « ]٢٠[األنفال:  ﴾٢٠َوَ� تََولَّۡوا

که (سخن  نگردانید درحالیاید! الله و رسولش را اطاعت کنید و از او روی  که ایمان آورده کسانی
 .»شنوید او را) می

که خداوند متعال اطاعت از پیامبرش را اطاعت از خود  شاھد ھستیمبلکه در آیاتی 

ن يُِطِع ﴿کند:  معرفی می َطاَع  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ که از پیامبر اطاعت  کسی« ]٨٠[النساء:  ﴾�َّ

 . »است  درحقیقت الله را اطاعت کرده ،کند
توان  در کتاب الله تعالی، آیا می ج حال بعد از ثبوت این مقام و جایگاه واالی پیامبر

 وجود ندارد!!؟ ج ای ثابت و آشکار برای پیامبر پذیرفت در ارکان اسالم ذکر و بھره

 دالیل شیعه برای اثبات رکن والیت از قرآن کریم

باره بدان استناد  در اینکنیم که ھنگام بحث و گفتگو  شروع میای  ترین آیه از مھم

ِ  لَۡوَ�َٰيةُ ٱُهَنالَِك ﴿: این آیهعبارت است از و آن  ؛کنند می � ٱِ�َّ ُهَو َخۡ�ٞ ثََواٗبا وََخۡ�ٌ  ۡ�َّقِ
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در آنجا (ثابت گردید) که یاری و کمک از آن الله برحق است، اوست که « ]٤٤[الکهف:  ﴾٤٤ُ�ۡقٗبا
 .»مطیعان) دارد بھترین پاداش و بھترین عاقبت را (برای

 ی مذکور است. که ھمین آیه است لفظ "والیة" تنھا در یک آیه از آیات قرآن آمده

ِ  لَۡوَ�َٰيةُ ٱُهَنالَِك ﴿: در این آیه«گوید:  می» التبیان في تفسیر القرآن«طوسی در  َّ�ِ
� ٱ نب از جا گرامی داشتنکه والیت با نصرت و یاری و  دھد خداوند متعال خبر می ﴾ۡ�َّقِ

ندارند تا در آن فساد ایجاد  اختیاری در این مواردپروردگار است و ھیچیک از بندگان 

ِ  لَۡوَ�َٰيةُ ٱ﴿ و فیض کاشانی در تفسیر "صافی" در تفسیر این آیه:...». کنند  � ٱِ�َّ  ﴾ۡ�َّقِ
"والیة" به کسر نیز  ی نصرت تنھا برای اوست و کسی قادر بر آن نیست؛ کلمه«گوید:  می

"الحق"، با رفع  ی که به معنای فرمانروایی و پادشاھی است و کلمه است خوانده شده

ُهَو َخۡ�ٞ ثََواٗبا وََخۡ�ٌ ﴿ که صفت برای والیت است؛ است (قاف) نیز خوانده شده (= الحُق)
کون قرائت شده "عقبًا" به س ی یعنی برای اولیاء و دوستان او (پروردگار)؛ کلمه ﴾٤٤ُ�ۡقٗبا
 است.

ه که گفت به ھمین ترتیب کلینی در اصول کافی از عبدالرحمن بن کثیر روایت کرده 

ِ  لَۡوَ�َٰيةُ ٱُهَنالَِك ﴿ در مورد این آیه: ÷ : از ابوعبداللهاست � ٱِ�َّ پرسیدم؛ گفت: والیت  ﴾ۡ�َّقِ
 .١»امیر المؤمنین است

ابی طالب مناسب شأن آیه نیست، زیرا استدالل شیعه از این آیه برای والیت علی بن 
و  ؛"الوالیة" در این آیه به این معنی است که: والیت تنھا برای خداوند یگانه است ی کلمه

ھا  آن تصور؛ اگر آن را به والیت برای علی تأویل کردای در آن نیست که بتوان  ھیچ شبھه

؛ »هنالَِك الوالَيُة لعلي الحقِّ «شد:  بود، آیه به این شکل نازل می می در این زمینه درست
ترسد و از  تعالی از گفتن حق ابایی ندارد و از ھیچکس نمی این درحالی است که الله

دانند،  عاقبت آن بیمی ندارد؛ با این ھمه چطور این آیه را در ارتباط با والیت علی می
والیت در این که برای این سخن و این باور ھیچ مستند واضح و روشنی به روشنی  درحالی

 آیه که "لله الحق" است، ندارند.

                                           
ُهَنالَِك ﴿عن قوله تعالی:  ÷ ؛ عـن عبـدالرحمـن بن کثیر: قـال: "سالت أبا عبـدالله١/٤٢٢أصول الکافي:  -١

ِ  لَۡوَ�َٰيةُ ٱ � ٱِ�َّ ّقِ  قال: والیة أمیر المؤمنین". ﴾ۡ�َ
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 برای امامت که رکن ارکان دین«گفت:  قبال اعتراف خمینی را ذکر کردیم که می
 »!!.و این تنھا یک فرض عقلی است است وارد نشده  ت ھیچ نص قرآنیھاس آن

ای  ھا و دالیل کتاب و سنت را به عنوان اساس و پایه در نتیجه علمای شیعه حجت
دانند.  را ابتدا منوط به تأیید عقل میھا  آن کنند و نقش عتمد برای اثبات اصول، نفی میم

زیرا اعتقاد و باور وجوب امامت و اوصاف امام از طریق عقل و «گوید:  شریف مرتضی می
و تصرف در ادله به نقل نیز  از باب احتیاط یگاھاعتماد به دالیل عقلی ثابت است، اگرچه 

 ».داستدالل نماین
ی اثبات امامان و وجوب  راه و شیوه [نصوص]، از نظر ما تواتر«گوید:  می ھمچنین

گوید:  و می .»بلکه راه آن عقل و حجت عقلی استدر طول زمان نیست، ھا  آن وجود
گاھی از وجود امام و صفات مخصوص او، نیازی به خبر نیست، بلکه « برای علم و آ

بیانگر آن ھا  این تمام«گوید:  و می .»را بدان راھنماستمودیم، عقل ما ھمانگونه که بیان ن
در رابطه با امام، وصف او و آنچه قائم  ÷ است که ناگزیر باید نصی قاطع و محکم از امام

به آن است، وجود داشته باشد، اما از دید ما بیان چنین موردی ضروری نیست، زیرا 
این راه در که  باشد مواردی میمام و صفت ا و بیانگر داردداللت ھا بر وجوب امامت  عقل

 .١»واجب نیست بیان آن از طریق نقلبر آن داللت دارد،   و آنچه عقل بدان نیاز دارد؛
خواھم به اعتراف علمای خودشان  گویم، می وقتی این حقایق را برای عوام شیعه می

یعنی امامت، ھیچ اثری در قرآن  ھا، آن ترین اصل دینی برای ایشان ثابت کنم که مھم
 ندارد.

حتی شیعه نیز بر این  با گفتن شھادتین وارد اسالم شد و ل خدیجه ام المؤمنین
از او که ایشان شھادت سوم را گفته باشد، یعنی به والیت علی و امامان بعد  باور نیست

، ج ز وفات پیامبرله در ارتباط با اسالم تمامی مسلمانان قبل اأو این مس شھادت داده باشد
 حتی نزد شیعه نیز ثابت است.

بنابراین شھادت به والیت علی، آنگونه که نزد شیعه آمده است، از ارکان اسالم نیست؛ 
ھای  ، پس چرا در کتاباست اما اگر بگویید: در آن زمان برای تمام مسلمانان فرض نبوده

حتی پیش از بعثت  م،شما روایات بسیار زیادی در باب وجوب امامت بر تمامی مرد
 آمده است؛ از جمله:  ج پیامبر

                                           
 .١/٩٨الشافي في اإلمامة:  -١



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ١٢٠

باب أن األنبياء بعثوا «شیخ شما ھاشم بحرانی در کتاب "المعالم الزلفی" بابی با عنوان: 

ثابت است که تمامی پیامبران الھی و تمام مؤمنان «د: گوی و میباز کرده » علی والية األئمة
باشند ...  دشمن او و تمام اھل بیت می ھا، آن مطیع علی بن أبی طالب ھستند و مخالفین

شود و  ھا، کسی وارد بھشت نمی پس جز کسی که دوستدار اوست، از اولین و آخرین انسان
 ».بھشت و دوزخ است ی علی تقسیم کننده

حتی حر عاملی صاحب کتاب "وسائل الشیعة" در "تکملة الوسائل"، یعنی "الفصول 
آن «گوید:  می –در حدیث ھا  آن مصادر مورد اعتماد یکی از –المھمة في أصول األئمة" 

گوید: خداوند ھنگام آفریدن مخلوقات از انبیاء پیمان گرفت،  که میھا  آن دسته از روایات
 بیش از ھزار حدیث است.

ھای تمامی پیامبران مکتوب  پس اگر والیت علی آنگونه که شما ادعا دارید، در صحیفه
ھا است؛ اما  کتاب ی ده است؟! حال آنکه قرآن نگاھبان ھمه، چرا در قرآن نیاماست بوده

مشکل این است که شما آن (=والیت) را تنھا با عقل فاسد خود و جھت ارضای ھوای 
 کنید. نفسانی خویش ثابت می

شود و چنانچه  یکی از اصول اھل سنت و جماعت این است که: عقل بر نقل مقدم نمی
لم بماند، با یکدیگر اختالف و تضاد نخواھند داشت، با نقل صحیح باشد و عقل از آفات سا

دانند، بلکه آنکه عقل  و آن را لغو نمی اند عقل نکاسته ی از شأن و مرتبهھا  آن این وجود
ندارد، تکلیف از او برداشته شده است، ھمچون مجنون که مکلف نیست و امر او با 

 خداست.
عقل را معیار  دھد و مخاطب قرار میشریعت با نصوص کتاب و سنت، عقل و عقال را  

و از حکمت   اند و با این ھمه اھل سنت از حدود شرع تجاوز نکرده داند تکلیف شخص می
شان روشن شد،  شوند و چنانچه حکمت و علت (حکم شرعی) برای و علت اشیاء جویا می

ردن و بدان گ دونش میجویند و اگر برای ایشان روشن نشد، تسلیم آن  بدان تمسک می
ھای نقصان عقل، نیک  ھای کمال عقل، پیروی از نصوص است و از نشانه نھند؛ از نشانه می

 .باشد میشمردن رأی و نظر خود و پیروی از خواھشات نفسانی و تقدیم عقل بر نقل و نص 
وقتی الله تعالی نعمت را بر ما تمام کرد و دین را کامل نمود، ما را به اختیار در  

انتخاب دین، نیک شمردن عقل و تقدیم آن بر نصوص فرمان نداد و دلیل آن از قرآن 

ُ ٱَوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ� ﴿واضح و آشکار است:    ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
ن يَُ�وَن أ
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ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ۡ�َِ�َةُ ٱلَُهُم 
َ
َ ٱِمۡن أ بِيٗنا ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ]٣٦[األحزاب:  ﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

ھیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که الله و رسولش داوری کرده باشند (و آن را مقّرر نموده «
الله و رسول باشد).  ی ایشان باید تابع اراده ی باشند) اختیاری از خود در آن ندارند (و اراده

 .»گردد ھرکس ھم از دستور الله و رسولش سرپیچی کند، گرفتار گمراھی کامًال آشکاری می
شریعت توسط کتاب و سنت کامل شده است و منتظر آن نیست که مردم به تشریع 

ت روی بیاورند، زیرا تمامی مردم چیزھایی را ھاس آن ھای متفاوت آنچه موافق با عقل
ھا را بدانند و به  توانند آن ندانسته ھای خود نمی دانند و با عقل و چیزھایی را نمی نددان می

لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿فرماید:  حقیقت آن پی ببرند، مثل روح که خداوند متعال در رابطه با آن می
وِح� ٱَعِن  وحُ ٱقُِل  لرُّ مۡ  لرُّ

َ
وتِيُتم ّمَِن ِمۡن أ

ُ
و (ای « ]٨٥[اإلسراء:  ﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  ۡلعِۡلمِ ٱرِ َرّ�ِ َوَمآ أ

کنند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکی از  ی روح سؤال می پیامبر!) از تو درباره
 . »دانش به شما داده نشده است

لو أن «گوید:  وارد شده است، ایشان می س مشھوری از علی ی مقوله رابطهدر این 

اگر قرار بود دین عقلی باشد « :»الديـن يؤخذ بالعقل لكان مسح الخف من أسفله ال من أعاله
 ».گرفت نه باالی آن و از عقل گرفته شود، باید مسح بر موزه از پایین آن صورت می

ع و درگیری میان تنھا کتاب نازل شده از آسمان است که نزا«گوید:  می / ابن تیمیه
کند و اگر بخواھند برای حل و فصل نزاع و درگیری خود به عقل  مردم را حل و فصل می

 .١»مراجعه کنند، ھر کدام برای خود عقلی دارد
کند،  شیخ مقبل الوداعی در پاسخ به کسی که به عقل خود بر نقل استدالل می

معتزله است و درست آن است که بگوییم: نقل صحیح مخالف با  ی این شیوه«گوید:  می
عقل صحیح نیست، نقل صحیح معصوم است و عقل معصوم نیست، خداوند متعال 

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ﴿فرماید:  می ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
� ٱ ۡحسَ  �ِخرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به الله « ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تَأ

                                           
 ؛ درء تعارض العقل والنقل، ابن تیمیه.٢٠/١٦٣مجموع الفتاوی:  -١
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و  .»تر است و پیامبر باز گردانید؛ اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بھتر و خوش فرجام

 ١».(به عقل رجوع کنید)»: إلی العقل«خداوند متعال در این آیه نگفت: 
مردم عوام که فقه و شناخت محدودی دارند، کافیست در آیات بّین و روشن که فطرت 
پشتیبان آن است، بخصوص در بحث اصول دین، مراجعه نمایند؛ قرآن و سنت به 

برای ھیچ در روز قیامت اند. چنانکه  به این مھم پرداختهترین و بھترین شکل  کامل
 گذاشتند.گمراھی حجتی در برابر الله متعال باقی ن

 اما پیرامون فروع؛ در ارتباط با مسائل فقھی، خداوند متعال علمایی ربانی قرار داده
 بیاموزند. ھا} ایند {و به آنکه وارثان پیامبرانند تا مسائل مشکل را برای مردم تببین نم است

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿فرماید:  خداوند متعال می
َ
ْ أ  ]٤٣[النحل:  ﴾٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓوا

گاھاِن) اھل کتاب بپرسید پس (ای مردم) اگر نمی« . اما آنگونه که عوام شیعه »دانید از (آ
، چگونه اھل ذکر در این آیه امامان نیستآمده است، معنای ھا  آن پندارند و در تفاسیر می

 فرمان دھد. سترسغیر قابل دممکن است خداوند ما را به چیز محال و 
و اگر  ؛تواند به امامان رجوع کند ای نمی اند، ھیچ شیعه امامان مرده و از دنیا رفته

مراجعه ھا  آن اند تا به چنین نیست، چرا شیعه برای عوام خود فقھا و مراجعی قرار داده
 که این افراد امامان معصوم نیستند!! نمایند، درحالی

در میان ما باقی و موجود است و به  ج رسول اللهقرآن و سنت  این درحالی است که
 توانیم ھر زمان که بخواھیم به آن دو مراجعه کنیم. حمد الله می

ناقص و نیازمند کسی برای اگر بگوییم اصول دین برگرفته از عقل است، دین الله را 
ایم و اگر دین از عقل گرفته شود، تاریکی و ظلمت آن را در  آن دانسته کامل نمودن

ھا در ھوشیاری و تحصیل با یکدیگر تفاوت دارند و در این صورت ھر  گیرد، زیرا عقل برمی
داشت که با عقل خود به آن رسیده بود و  فرد عاقلی شریعت مختص به خود را می

ھایی را که خداوند به آنان عطا کرده بود،  ار، عقلخطاکاران در روز قیامت، در برابر پروردگ
دانستند،  و اعمال خود را با مجوزی که پروردگار به آنان داده بود، جایز می هبھانه قرار داد

 شان ارجاع داده است. ھای زیرا خداوند آنان را در استنباط و اختیار اصول دین به عقل

                                           
 .١/٢٨٨صعقة الزلزال:  -١
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و با دوری از نصوص  رندھای خود تکیه دا لھا گروه و طایفه ھستند، زیرا بر عق شیعه ده
ت تا برادر و دوستدار ھم ھاس آن قلوب مردم و سبب الفت میان ی قرآن که جمع کننده

 دھند. باشند، ھوای نفس خویش را یاری می

 ترین دالیل شیعه پیرامون اثبات والیت از قرآن کریم بررسی مهم

در اختیار داریم که والیت را اثبات  بگوید: ما دالیل دیگری از قرآن یا چه بسا شیعه
 ؛ از جمله آیات ذیل:کند می

وَۡحۡيَنآ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل ﴿
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
لَٰوةِ ٱ�قَاَم  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱوََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ َكٰوةِ� ٱ�يَتآَء  لصَّ  لزَّ
را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم ھا  آن (نیز)و « ]٧٣[األنبیاء:  ﴾٧٣َوَ�نُواْ َ�َا َ�ٰبِِدينَ 

وحی کردیم ھا  آن کردند و انجام کارھای نیک و بر پاداشتن نماز و ادای زکات را به را) ھدایت می
 .»گزار ما بودند (ھمه) عبادتھا  آن و

ْۖ وَ ﴿ وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
و « ]٢٤[السجدة:  ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنونَ َ�نُواْ �وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

کردند، چون شکیبایی ورزیدند  ھدایت می از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را)
 .»و به آیات ما یقین داشتند

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  ۡ� �ِمَّ

َ
 ٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلَُهۡم أ

َن لَُهۡم ِ�  �ِض ٱَوُ�َمّ�ِ
َ
ْ َ�َۡذُرونَ  ۡ� ا َ�نُوا  ﴾٦َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَ�َٰ�َٰن وَُجنُوَدُهَما ِمۡنُهم مَّ

اند، منت گذاریم و  که در زمین به استضعاف کشیده شده خواھیم بر کسانی و می« ]٦-٥[القصص: 
را در زمین تمّکن (و حکومت) ھا  آن و آنان را وارثان (زمین) قرار دھیمآنان را پیشوایان سازیم و 

یل) آنچه را که از آن ی(= بنی اسراھا  آن دھیم و به فرعون و ھامان و لشکریان آن دو، از (دست)
 .»ترسیدند، نشان دھیم می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱَ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
کنید پیامبر  اید! اطاعت کنید الله را و اطاعت ایمان آوردهکه  ای کسانی« ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تَأ

و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به الله و پیامبر باز گردانید؛ اگر به الله  و صاحبان امرتان را
 .»تر است و روز قیامت ایمان دارید، این بھتر و خوش فرجام
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َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ ٱإِ�َّ ِ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ْ  ينَ �َّ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ وَُهۡم  لزَّ
اند،  که ایمان آوردهھا  آن یار و ولی شما تنھا الله است و پیامبرانش و« ]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َ�ٰكُِعونَ 

 .»دھند با خشوع و فروتنی زکات را می دارند و آنان ه نماز را بر پا میک (ھمان) کسانی

ۖ َقاَل َوِمن  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َتَ�ٰٓ ٱ�ذِ ﴿ ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما ُهنَّ َ�مَّ
َ
بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

ٰلِِم�َ ٱُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي  که الله،  و (به یاد آورید) ھنگامی« ]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ
تمل بر اوامر و نواھی و تکالیف) آزمود، پس او ھمه را بخوبی به انجام ابراھیم را با سخنانی (مش

دھم. (ابراھیم) گفت: و از  رسانید. (الله به او) فرمود: بدرستی که من تو را پیشوای مردم قرار می
 .»رسد فرزندانم (نیز پیشوایانی قرار بده). (الله) فرمود: پیمان و عھد من به ستمکاران نمی

وِ�َ كَِ�َٰبهُ يَۡوَم نَدۡ ﴿
ُ
نَا� �ِإَِ�ِٰمهِۡمۖ َ�َمۡن أ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡقَرُءوَن كَِ�َٰبُهۡم َوَ�  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥُعواْ ُ�َّ �

ُ
فَأ

شان فرا  به یاد آورید) روزی را که ھر گروھی را با پیشوای«( ]٧١[اإلسراء:  ﴾٧١ُ�ۡظلَُموَن فَتِيٗ� 
شان را  دست) راستش داده شود، پس اینان نامهی (اعمال)ش را به ( که نامه خوانیم، پس کسی

 .»بینند ی خرمایی ستم نمی ی شکاف ھسته ی رشته اندازه  خوانند و به (با شادمانی) می
کند و  گویم: اگر خبر نداشتم که شیعه برای اثبات والیت به این آیات استدالل می می

کردم، زیرا این آیات،  ت ذکر میقرآن در برابر من بود، ھمین آیات را برای اثبات بطالن والی
 ترین آیات برای اثبات بطالن والیت مورد ادعای شیعه است. قوی

اند که کلمات متناسب با  علمای شیعه تنھا به این دلیل به آیات سابق استدالل کرده
ھا متمسک  شیعی بدان ی نتیجه برای فریب جامعهیافتند، در ھا در آنوالیت و امامت را 

؛ علما و مراجع شیعه با نواختن »أئمة«و » إمامًا«، »ولُيكم«شدند؛ این کلمات عبارتند از: 
 شان و دوری کنند و از سادگی عوام عوام شیعه، فلسفه بافی می  طنین این الفاظ در گوش

 جویند. بھره می ی خود ی خودساخته به نفع اندیشهاز کتاب الله و تدبر در آن ھا  آن
کنند،  کند، آیات را بطور منقطع ذکر می را رسوا میھا  آن از آنجایی که این آیات روشن،

کنند؛ مثال این افراد، مثل شخصی  قبل یا بعد و یا قبل و بعد آن را ذکر نمی ی یعنی آیه

کند و به این  را قرائت می »وای به حال نمازگزاران«: ﴾٤فََوۡ�ٞل ّلِۡلُمَصّلِ�َ ﴿: ی است که آیه
 کند. آیه برای ترک نماز استدالل می

پردازیم: خداوند  انبیاء برای اثبات والیت می ی سوره ٧٣ ی به آیهھا  آن حال به استدالل

ٓ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل ﴿فرماید:  متعال می وَۡحۡيَنا
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
قَاَم � ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱوََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ
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لَٰوةِ ٱ َكٰوةِ� ٱ�يَتآَء  لصَّ را پیشوایانی قرار دادیم ھا  آن و (نیز)« ]٧٣[األنبیاء:  ﴾٧٣َوَ�نُواْ َ�َا َ�ٰبِِدينَ  لزَّ
کردند و انجام کارھای نیک و بر پاداشتن نماز و ادای زکات  که به فرمان ما (مردم را) ھدایت می

 .»گزار ما بودند عبادت(ھمه) ھا  آن وحی کردیم وھا  آن را به

قُۡلَنا َ�َٰناُر ﴿فرماید:  خداوند متعال می ٦٩ ی گردیم، در آیه به قبل از این آیه باز می
ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيمَ  گفتیم: ای آتش! بر ابراھیم سرد و سالمت « ]٦٩[األنبیاء:  ﴾٦٩ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما َ�َ

و مکمل آن است و آیات به این صورت آید  به شمار می ٧٣ ی . این آیه، شروع آیه»باش

ۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا َ�ٰلِِح�َ  ۥٓ َوَوَهۡبَنا َ�ُ ﴿است:  ٗة َ�ۡهُدوَن  ٧٢إِۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب نَافِلَٗة �ِمَّ
َ
وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

ٓ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل  وَۡحۡيَنا
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
لَٰوةِ ٱ�قَاَم  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱبِأ َكٰوةِ� ٱ�يَتآَء  لصَّ ْ َ�َا َ�ٰبِِدينَ  لزَّ  ﴾٧٣َوَ�نُوا

ی آنان را  ھمهاش) یعقوب را به او بخشیدیم و  و اسحاق و افزون (بر او نوه« ]٧٣-٧٢[األنبیاء: 
را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) ھدایت ھا  آن و (نیز) شایسته قرار دادیم

ھا  آن وحی کردیم وھا  آن شتن نماز و ادای زکات را بهکردند و انجام کارھای نیک و بر پادا می
 . »گزار ما بودند (ھمه) عبادت

کند نه  این آیه در مورد ابراھیم و فرزندان پیامبرش، یعنی اسحاق و یعقوب صحبت می
از ائمه؛ این کامال واضح است و ھیچ ابھام و شک و تردیدی در آن نیست و نیاز به بحث و 

گردد و خداوند  به اسحاق و یعقوب باز می ٧٣ ی رد؛ زیرا ضمیر در آیهبررسی و مراجعه ندا
حال جایگاه ائمه مورد ادعای شیعه در این انجام کارھای نیک را به آنان وحی کرده است!! 

کند و وحی  نیز وحی میھا  آن و آیا شیعه معتقد است خداوند به امامان میان کجاست؟!
 تر از این کالم الله تعالی وجود دارد؟!!. تر و واضح روشنقطع نشده است؟!! آیا کالمی 

پس ای عوام شیعه خودتان به کتاب الله تعالی مراجعه کنید و از الله بترسید، زیرا 
 بزودی او را مالقات خواھید کرد.

فطرت پاکی که با محبت و خضوع رو به پروردگارش نموده است، بر عاقالن شیعه 
کند و قبل و بعد  ای استدالل می به آیهھا  آن د یکی از علماینبین کند وقتی می واجب می

و برحذر  دوینج و از او برائت  نمودهگوید، کذب و نیرنگ آن عالم را بیان  آن را ترک می
کنند و آتش  اند که به آتش دعوت می باشند و بدانند که چنین علمایی دعوتگران گمراھی

 بد جایگاھی است.
و ھر گمراھی، رفیقش را دلیل  دونپیروان خود را منکر ش روزی که پیروی شدگان،

 است، او را فریب دادهای، دوستش که  کند و ھر فریب خورده گمراھی خود معرفی می
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کنند؛ خداوند  و یکدیگر را لعنت می ویندج می بیزاریو به زودی از یکدیگر  کند لعنت می

يَۡ�ُفُر َ�ۡعُضُ�م بَِبۡعٖض َوَ�ۡلَعُن َ�ۡعُضُ�م َ�ۡعٗضا  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱُ�مَّ يَۡوَم ﴿فرماید:  متعال می
َوٮُٰ�ُم 

ۡ
ِٰ�ِ�نَ  �َّارُ ٱَوَمأ سپس روز قیامت برخی از شما « ]٢٥[العنکبوت:  ﴾٢٥َوَما لَُ�م ّمِن �َّ

کند و جایگاه شما آتش  کند و برخی از شما برخی (دیگر) را لعنت می برخی (دیگر) را انکار می
 .»ی برای شما نخواھد بوداست و ھیچ یاور

ۡمرِنَا ﴿بر امامت، این آیه است: ھا  آن ھای از دیگر استدالل
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

ْۖ َوَ�نُواْ � وا ا َصَ�ُ و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان « ]٢٤[السجدة:  ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقِنُونَ لَمَّ
ھا  آن .»کردند، چون شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند دایت میما (مردم را) ھ

ھا  آن نازل شده است. پاسخ ما به ل گویند: این آیه در رابطه با فرزندان فاطمه می
ھمانند پاسخ قبلی است و آن اینکه علمای شیعه تنھا آن قسمت از قرآن را که مطابق 

کنیم؛ خداوند  ؛ اکنون آیه قبل از آن را مطالعه میکنند گزینش میشان است،  ھوای نفس

وََجَعۡلَ�ُٰه  ۦۖ فََ� تَُ�ن ِ� ِمۡرَ�ةٖ ّمِن لَِّقآ�ِهِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ� ﴿فرماید:  متعال می
ٰٓءِيَل  َِ�ٓ إِۡسَ� به راستی به موسی کتاب (تورات) دادیم، پس (ای « ]٢٣[السجدة:  ﴾٢٣ُهٗدى ّ�ِ

) ی مبر گرامی!) از دیدار او (= موسی) در شک و تردید مباش و ما آن (تورات) را (وسیلهپیا
واضح  ،برای کسی که این آیات را پشت سر ھم بخواند. »یل قرار دادیمیھدایت برای بنی اسرا

ةٗ ﴿ و مبرھن است که ضمیر (ھم) در �ِمَّ
َ
یل از قوم موسی یبه بنی اسرا ﴾وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

. ھمچنانکه قبال ای در آن نیست ی پوشیده چنانکه ھیچ شک و تردید و نکتهگردد،  برمی
بعد و ماقبل و ما اند نیز بیان کردیم، علمای شیعه کلمات (أئمة)، (والیة) را گزینش نموده

شیعی به نفع خود  ی نزد جامعه قرآن مھجور بودناند و اینگونه از  آن را رھا کرده
، روزی که گواھی خواھد دادھا  آن اند، کتابی که در روز حساب بر علیه برداری کرده هبھر

 و نه دوست فرمانبری.نه یاوری خواھند داشت 

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿به این آیه: ھا  آن اما استدالل
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

َ
َوَ�َۡعلَُهۡم  ۡ�

ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  �ِمَّ
َ
که در زمین به استضعاف  خواھیم بر کسانی و می« ]٥[القصص:  ﴾٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱأ

 . »اند، منت گذاریم و آنان را پیشوایان سازیم و آنان را وارثان (زمین) قرار دھیم کشیده شده
از «کند که گفت:  می قمی در "معاني األخبار" .. از مفضل بن عمر روایتھا  آن شیخ

نگاه کرد  † به علی و حسن و حسین ج شنیدم، گفت: ھمانا رسول الله ÷ ابوعبدالله
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ل می». مستضعفان بعد از من شمایید«و به گریه افتاد و فرمود:  گوید: به ایشان  مفضَّ
یعنی شما امامان بعد از «گفتم: ای فرزند رسول خدا، معنای این سخن چیست؟ گفت: 

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿فرماید:  من ھستید، خداوند متعال می
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

َ
�ۡ 

ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  �ِمَّ
َ
 ١».و این آیه تا روز قیامت مربوط به ماست ﴾٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلَُهۡم أ

به ھمین صورت نیز روایتی را قمی در "األمالی" نقل کرده است: وی از پدر صادق نقل 
به من گفت: این آیه برای ما و در مورد ما نازل شده است:  ÷ که گفت: علی کرده

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  ۡ� �ِمَّ

َ
 ».٢﴾٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلَُهۡم أ

خواھم که آیات قبل و بعد از این آیه را بخوانند، تا بدون ھیچ  حال از عوام شیعه می
 فرماید: قضاوت کنند؛ الله تعالی میآشکار شود و خود ھا  آن دخالتی از سوی ما، حق برای

�ِض ٱإِنَّ فِرَۡعۡوَن َعَ� ِ� ﴿
َ
ۡ�َنآَءُهۡم  ۡ�

َ
ۡهلََها ِشَيٗعا �َۡسَتۡضعُِف َطآ�َِفٗة ّمِۡنُهۡم يَُذبُِّح �

َ
وََجَعَل أ

ن �َُّمنَّ َ�َ  ٤لُۡمۡفِسِدينَ ٱَ�َن ِمَن  ۥ�َِسآَءُهۡمۚ إِنَّهُ  ۦَو�َۡسَتۡ�ِ 
َ
ِ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ ينَ �َّ ِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

�ِض ٱ
َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  ۡ� �ِمَّ

َ
َن لَُهۡم ِ�  ٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلَُهۡم أ �ِض ٱَوُ�َمّ�ِ

َ
َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَ�َٰ�َٰن  ۡ�

ا َ�نُواْ َ�َۡذُرونَ  گمان فرعون در زمین برتری جست  بی« ]٦-٤[القصص:  ﴾٦وَُجُنوَدُهَما ِمۡنُهم مَّ
شان را سر  کشاند، پسران را به ضعف و ناتوانی میھا  آن آن را گروه گروه کرد، گروھی ازو اھل 

خواھیم  و می تردید او از مفسدان بود داشت، بی شان را (برای خدمت) زنده نگه می برید و زنان می
آنان اند، منت گذاریم و آنان را پیشوایان سازیم و  که در زمین به استضعاف کشیده شده بر کسانی

را در زمین تمّکن (و حکومت) دھیم و به فرعون و ھامان و ھا  آن و را وارثان (زمین) قرار دھیم
 .»ترسیدند، نشان دھیم ل) آنچه را که از آن مییی(= بنی اسراھا  آن لشکریان آن دو، از (دست)

 کنند و یی منصف، آیا برایت روشن شد که چگونه علمای شیعه با قرآن بازی م خواننده
 !.نمایند گزینش میت، ھاس آن ھای گویی و گزافه ھا آنچه متناسب با دروغ

                                           
نظر إلی عليٍّ والحسن  ج یقول: إنَّ رسـول الله ÷ ؛ سمعُت أبا عبد الله٧٩معاني األخبار، قمی، ص:  -١

ل: فقلُت له: ما معنی ذلك یا ابن رسول  ÷ والحسین
َّ

فبکی وقـال: أنتم المستضعفون بعـدي، قـال المفض

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿ یقول: أل : قـال معناه أنکم األئمـة بعدي، إنَّ اللهج الله
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

َ
�ۡ 

ٗة َوَ�َۡعلَُهُم َوَ�َۡعلَُهۡم  �ِمَّ
َ
 فهذه اآلیة جاریة فینا إلی یوم القیامة. ﴾٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱأ

 .١٥٨؛ روضة الواعظین، فتال نیسابوری، ص: ٥٦٦األمالي، ابن بابویه قمی، ص:  -٢
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کنند، سخن از  ای که بدان برای امامت استدالل می قبل و بعد از آیه ی در دو آیه
شان و  و سربریدن فرزندانھا  آن فرعون و برتری جستن بر یل از سوییاسرا بنیاستضعاف 

 بر زمین خداوند و تسلط با ظلم و عدوان است.شان و استیالی او  کنیز نمودن زنان
 یل نازل شده است و این قول خداوند متعال:یاسرا این آیات بطور کامل در مورد بنی

برند و این امر در  یعنی: بعد از فرعون و قوم او، زمین را به ارث می ﴾لَۡ�ٰرِ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلَُهُم ﴿
متعال فرعون و سپاھش را در دریا ھالک اتفاق افتاد، آنگاه که خداوند  ÷ زمان موسی
و مستضعفان در این آیه افراد ضعیف و  ؛شان را به ارث بردند زمینسر ،ضعفیننمود و مست

ناتوان ھستند، کسانی که نه نیرویی دارند و نه توانی؛ ھمچون افراد عاجز و ناتوانی که در 
رد ادعای شیعه اینگونه مو ی یابند، حال آیا ائمه شان را نمی خود توان دریافت حقوق

 اند. بوده
واضح و مشخص است که روایات مفسر این آیه از سوی شیعه، جعلی و دروغ است، زیرا 

در قرآن ھا  آن باشد و این بیانگر آن است که وقتی مخالف کالم الله تعالی در کتابش می
کمک کند، به نسخ معانی آیات واضح و  شان در افتراھای ایشان بهیابند که  چیزی نمی

که امامان از آن  برند، درحالی روشن قرآن با روایات دروغ و منسوب به امامان پناه می
 بیزارند.

گردد که علما و عوام شیعه تابع خرافات  به این ترتیب به وضوح و روشنی مشخص می
شان تحمیل  گار و خالقخرافات را بر کالم پرورداولیا و مؤسسان دین خود ھستند و این 

ْ ٱ﴿ فرماید: کنند که می کنند و به این صورت با امر پروردگارشان مخالفت می می َمآ  تَّبُِعوا
ْ ِمن ُدونِهِ  ّ�ُِ�ۡم َوَ� تَتَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

ُ
ُرونَ  ۦٓ أ ا تََذكَّ ۗ قَلِيٗ� مَّ ۡوِ�َآَء

َ
 ]٣[األعراف:  ﴾٣أ

ھای) دیگر  ، پیروی کنید و از اولیاء (و معبوداست ن بر شما نازل شدهآنچه از جانب پروردگارتا«
 .»پذیرید  جز او، پیروی نکنید، چه اندک پند می

َها ﴿کنند:  نساء که برای اثبات امامت بدان استدالل می ی سوره ٥٩ی  اما آیه ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ� 

ِطيُعواْ 
َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ۡ� ِ ٱِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ َّ� 

ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
که  ای کسانی«: ﴾٥٩تَأ

و اگر در چیزی  کنید پیامبر و صاحبان امرتان را اید! اطاعت کنید الله را و اطاعت ایمان آورده
اختالف کردید، آن را به الله و پیامبر باز گردانید؛ اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بھتر و 

. به سادگی و با درنگ شرح خواھم داد تا اینکه عوام شیعه حق را »تر است خوش فرجام
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برای ھا  آن ترین دلیل پیروی کنند، زیرا این آیه قوی دریابند و به اذن خداوند تعالی از آن
 .کنند بدان استدالل میاثبات والیت در قرآن کریم است که بسیار 

َها ﴿کند:  خداوند متعال در ابتدای این آیه تمام مؤمنان را خطاب می ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ� 

 ْ ْ ﴿ سپس آنان را به ﴾َءاَمُنٓوا ِطيُعوا
َ
َ ٱأ طاعت مطلق ادھد که  فرمان می ،اطاعت از الله ﴾�َّ

کند که عبارت است از: اطاعت از رسولش که این اطاعت  است، سپس امر دوم را بیان می

ْ ﴿ :نیز مطلق است ِطيُعوا
َ
رسان پروردگار است،  رسول الله و پیام ج زیرا پیامبر ﴾لرَُّسوَل ٱَوأ

 معصوم است و اطاعت از او، اطاعت از پروردگار است.
و اطاعت مطلق برای الله و رسولش، الله تعالی فرمان به اطاعت از "اولوا بعد از این د

ْوِ� ﴿دھد:  االمر" می
ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
کنیم که خداوند متعال قبل از  اما مشاھده می ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

وأطيعوا «را ذکر نکرد، یعنی عبارت آیه به این صورت نیست: » وأطيعوا«"اولی األمر" کلمه 

ْوِ� ﴿؛ "واو" موجود در »أولي األمر منكم
ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
واو عطف است و بر ما قبل آن  ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

 عطف شده است، چرا؟!!!
 یعنی کتاب و سنت الله و رسولشزیرا بسا اوقات ممکن است ولی امر فرمانی مخالف با 

صادر نماید، درنتیجه در این آیه اطاعت از ولی امر  ،مطلقا واجب استھا  آن که اطاعت
 .باشد میط بر اطاعت موارد قبلی، یعنی الله و رسولش مشرو

باید بگوییم:  ھستند،ه ولی امر ھمان امامان و فرض کنیم ک ویماگر با شیعه ھمراه ش

أولي األمر  وأطيعوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول«چرا خداوند متعال در این آیه نگفت: 

امامان معصوم نیستند؟ و طبیعتا اطاعت مطلق از  ھا، آن ، مگر مطابق با باورھای»منكم
معصوم نیز واجب است، بلکه در آخر آیه، به ھنگام اختالف، موضوع را موکول به الله و 

 ای نیز ندارد.  کند و به ھیچ عنوان به امامان اشاره رسولش، یعنی قرآن و سنت می

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� فَإِن تََ�ٰزَ�ۡ ﴿فرماید:  خداوند متعال به ھنگام اختالف می ِ ٱُتۡم ِ� َ�ۡ َّ� 
امامان بودند، در زمان اختالف، خداوند متعال ما  ، چنانچه منظور از اولی األمر﴾لرَُّسولِ ٱوَ 

ت و ممکن ھاس آن ترین وظایف داد، چرا؟ زیرا رفع اختالفات از مھم را به آنان ارجاع می
نیست خداوند متعال در ابتدای آیه ما را به اطاعت از "اولی األمر" فرمان دھد و در پایان 
آیه بیان دارد که ھنگام اختالف و نزاع، ارجاع اختالف جھت حل و فصل آن به ایشان 
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واجب نیست؛ پس کجاست حق امامان معصوم در زمان ارجاع اختالف؟ و کجاست حق 
 گام نزاع و اختالف؟!!در ھنھا  آن بر امت

د، پس بر مبنای باور شیعه، عالی در این آیه امامان باشبنابراین امکان ندارد منظور الله ت
و ھماھنگی این آیه شک داشته  (نظم) ای ناھماھنگ است و ھرکس در تناسق این آیه، آیه

 باشد، ملحد است!!
به کتاب الله تعالی نسبت توانیم بگوییم علمای شیعه چیزھایی را  از این جھت تنھا می

 دھند که در آن نیست تا اینگونه دین خود را یاری دھند!! می
بود و به صورت  افزایم: اگر اطاعت از ولی امر اطاعتی مطلق می برای توضیح بیشتر می

آمد، ھر ولی امر فاسقی، حجت و دلیلی از قرآن برای وجوب اطاعت از خودش  مطلق می
کنیم که اطاعت از ولی امر مشروط به  این آیه مشاھده میدر دست داشت، اما به نص 

دانست که  اطاعت از الله متعال و رسولش، یعنی کتاب و سنت است، زیرا خداوند می
 کنند. والیان ناصالحی خواھند بود که به شرع الله و رسولش حکم نمی

ن که در انامسلم حکامبزرگ برای اطاعت از  ی این مساله بیانگر آن است که این آیه
کنند، نازل  ھای اسالمی مطابق با کتاب و سنت در ھر زمان و مکانی حکم می سرزمین

 شده است و از آنجایی که این افراد معصوم نیستند، ممکن است خطا کنند، پس اطاعت از
 .باشد  میمشروط به اطاعت از الله و رسولش ھا  آن

شود تا قضاوت  سنت ارجاع داده می تنھا به کتاب و و اختالف در ھنگام نزاع، تنازع 
 گردد!!

شود که شیعه بتواند با توسل به آن  به ھر روی در تمام قرآن حتی یک آیه یافت نمی
اھمیت وجود امام را در ھر عصر و زمانی ثابت نماید، بلکه قرآن کریم به صراحت مخالف با 

ةٖ رَّ ﴿فرماید:  آنان است، چنانکه الله تعالی می مَّ
ُ
ِ أ

ۖ فَإَِذا َجآَء رَُسولُُهۡم قُِ�َ بَۡيَنُهم َولُِ�ّ ُسوٞل
 ِ که  برای ھر امتی پیامبری است، پس ھنگامی« ]٤٧[یونس:  ﴾٤٧َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  ۡلقِۡسِط ٱب

. خداوند متعال در »ستم نخواھد شدھا  آن به عدالت داوری شود و بهھا  آن پیامبرشان آمد، میان
که برای ھر امتی رسولی است و الله تعالی به امام یا وصی بعد از  است این آیه تبیین کرده

 رسول توصیه نکرده است.

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿برای والیت، به این آیه از قرآن است: ھا  آن اما استدالل دیگر ُ ٱإِ�َّ َّ� 
ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ِينَ ٱَءاَمُنواْ  �َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَو�ُۡؤتُوَن  لصَّ  ]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ
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که نماز را بر  اند، (ھمان) کسانی که ایمان آوردهھا  آن یار و ولی شما تنھا الله است و پیامبرش و«
 .»دھند دارند و آنان  با خشوع و فروتنی زکات را می پا می

 ت ذکر شدهسابق و سبب نزول آن چندین روای ی ھای شیعه در تفسیر آیه در کتاب
گروھی «گفت:  روایت شده که ÷ مشھور است، از جمله: از امام باقرھا  آن که میان است

افرادی چون: عبدالله بن سالم، أسد، ثعلبه، ابن ھا  این از یھودیان اسالم آوردند، در میان
آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا، ھمانا  ج یامین و ابن صوریا بودند، این افراد نزد پیامبر

موسی به یوشع بن نون وصیت کرد، وصی تو چه کسی است ای رسول خدا؟ و ولی ما پس 

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿از تو کیست؟ پس این آیه نازل شد:  ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ . سپس ﴾َءاَمُنوا
ھمه بلند شدند و به مسجد رفتند، دیدند گدایی از ». بلند شوید«گفت:  ج رسول الله

گفت: ». ای سائل، آیا کسی چیزی به تو نداد؟«شود، پس (پیامبر) گفت:  مسجد بیرون می
گفت: آن مرد که نماز ». چه کسی آن را به تو داد؟«فرمود:  ج بله، این انگشتر را؛ پیامبر

گدا گفت: در حال رکوع. پس پیامبر ». را به تو داد؟ در چه حالتی آن«خواند. گفت:  می
بعد از من علی «فرمود:  ج تکبیر گفت و اھل مسجد به ھمراه ایشان تکبیر گفتند. پیامبر

مردم نیز گفتند: راضی شدیم به اینکه الله پروردگار ما و محمد پیامبر ما و ». ولی شماست

َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ ﴿نازل کرد: علی ولی ما باشد؛ پس خداوند متعال این آیه را   ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ  .١]٥٦[المائدة:  ﴾َءاَمُنوا

اند که وی گفت:  از عمر بن شمر از جابر از ابوجعفر باقر صلوات الله علیه روایت کرده 
گفت: شما  ÷ گوید: امام علی وقتی عمر بن خطاب بر بالین مرگ بود ... تا آنجا که می«

رکوع زکات که در حال  است میان شما کسی غیر من بوده دھم آیا در خدا قسم میرا به 

                                           
 مـن الیهـود أسلموا، منهـم: عبد الله بـن سالم، وأسـد، ÷ : عن اإلمـام الباقـرمتن روایت -١

ً
وثعلبـة، : إّن رهطا

ك یا  ج وابن یامین، وابن صوریا، فأتوا النبي فقالوا: یا نبيَّ الله، إّن موسی أوصی إلی یوشـع بن نون، فمن وصیُّ

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿رسول الله؟ ومن ولّینا بعدك؟ فنزلت هذه اآلیة:  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ . ثم قال رسول ﴾َءاَمُنوا

)؟ قال: نعم، : ج الله
ً
 أحـد شیئـا

َ
 خارج، فقال: (یا سائل، أمـا أعطاك

ٌ
(قوموا)، فقامـوا فأتوا المسجد، فإذا َسائل

ي، قال: (َعلی أيِّ َحاٍل أعطاك)؟ قال: ج هذا الخاتم، قال
ِّ
اك)؟ قال: أعطانیه ذلك الرجل الذي یصل

َ
: (َمْن أعط

ر النبيُّ  ، فکبَّ
ً
ر أهـل المسجد. ج کان راکعا ٍد ج فقال، وکبَّ  وِبمحمَّ

ً
ا کم بعدي)، قالـوا: رضینا بالله ربَّ : (عليٌّ ولیُّ

، فأنزل الله
ً
، وبعليٍّ بن أبي طالب ولیا

ً
َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ ﴿ :أل نبیا ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ   ﴾َءاَمُنوا
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دھم آیا در میان شما کسی غیر من  و گفت: شما را بخدا سوگند می ؛داده باشد؟! گفتند: نه

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ھست که این آیه  ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنواْ  �َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ
َكٰوةَ ٱ  .١در مورد او نازل شده باشد؟! گفتند: نه ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ

ِينَ ٱوَ ﴿ ی گویم: اگر در کلمه با یاری الله متعال می َّ�  ْ بینیم که  دقت کنیم، می ﴾َءاَمُنوا
علی مفرد است و این با فصاحت زبان عربی در  حال آنکه جمع آمده است ی با صیغه

 تعارض است، چه رسد به قرآن که کالم خداوند متعال است.

والذي يقيم الصالة ويؤيت «شد:  اگر منظور از این آیه علی بود، آیه به این شکل نازل می

 که مقصود علیشد  آمد، یا بشکلی واضح نقل می یا اینکه نام علی می »الزكاة وهو راكع
 است، زیرا خداوند متعال از گفتن حق ابایی ندارد.

را به خداوند متعال در کتابش نسبت داد، پس پاک و   توان چنین اشتباھات لغوی نمی
صدق القول و قرآنی عربی و بدون منزه است پروردگاری که کتابش را احسن الحدیث و ا

 ]٢٨[الزمر:  ﴾٢٨ِعَوٖج لََّعلَُّهۡم َ�تَُّقونَ قُۡرَءانًا َعَر�ِيًّا َ�ۡ�َ ذِي ﴿ ی معرفی کرده است:جک
 .»ھیچ انحراف (و کجی را نازل کردیم) شاید آنان تقوا پیشه کنند قرآنی عربی، بی«

زکات  یگویند: پرداخت انگشتر به عنوان زکات، موجب ادا ھمچنین تمام اھل علم می
پرداخت  روید زمین میآنچه از ی یا ات با درھم و دینار و کاالی تجارشود، بلکه زک نمی
اعتراف خود به  و و کیفیت و حساب خاص خود را دارد پرداخت آن شروطشود و  می

 حیاتاو نبود، بخصوص در عھده علی رضوان الله علیه فقیر بود و زکاتی بر  شیعه
 و قبل از در دست گرفتن خالفت در ھنگام نزول این آیه!!. ج پیامبر

ھمچنین نماز خودش عبادتی مستقل است، لذا امکان ندارد فردی در نماز خود خاشع 
و با این ھمه در حال نماز، زکات و یا صدقه بدھد!! چگونه سائل از علی  باشدو فروتن 

بینید و چگونه علی به سخن آن  می علی را در حال نمازکه  کند، درحالی درخواست می
 ایراد بهباشد؟!! آیا طرح چنین روایتی،  خاشع نمی دھد و در نماز خود شخص گوش می

                                           
الله علیـه، قال: إن عمر عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الباقر صلوات «؛ ١/١٣٥االحتجاج، طبرسی:  -١

: قال: نشدتکم الله هل فیکم أحد أدی الزکاة وهو ÷ بن الخطاب لما حضرته الوفاة... إلی أن یقول اإلمام علي

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ راکع، غیري؟ !. قالوا: ال. وقال: نشدتکم بالله هل فیکم أحد نزلت فیه هذه اآلیة:  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
ِينَ ٱوَ  ِينَ ٱَءاَمُنواْ  �َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  ».غیري؟ !. قالوا: ال ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ
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نیست، چراکه در نماز به فقیر گوش داده است و با این کالم الھی  س خشوع علی

ِينَ ٱ﴿فرماید:  مخالفت کرده که می ھمان « ]٢[المؤمنون:  ﴾٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  �َّ
 .»که در نمازشان خاشع (و فروتن) ھستند کسانی

، چرا شیعه این عمل را در نماز خود است بوده واقعا عملکرد علی چنینھمچنین اگر 
پس از علی نشده است؟! حال آنکه علی ھا  آن دھد و تبدیل به سنت مورد اتباع انجام نمی

در این آیه، از ادات حصر » إنما« ی گذار است!! به عالوه وجود کلمه ھم امام و ھم قانون
 اند؟!! و دیگر امامان را از یاد برده دانند میرا در علی محصور  است، آیا شیعه والیت

تنھا یک امام وجود  ج با استدالل به ھمین استناد شیعه، باید گفت که پس از پیامبر
 و آن علی بن ابی طالب است!! است داشته

در این روایت کسانی «گوید:  ھیثمی در "مجمع الزوائد" در مورد (اسناد) این روایت می
و اشاره دارد به اینکه در این روایت راویان مجھولی وجود » شناسم وجود دارند که نمی

 ١دارند.
آن را ابن مردویه از علی بن ابی طالب و عمار بن «گوید:  ابن کثیر در تفسیر خود می

یاسر روایت کرده است و بطور کلی چیزی از این حدیث صحیح نیست، بخاطر ضعف 
 .٢»ان آناسانید آن و جھالت راوی

و از  »د بن یزید در روایت آن تنھا استخال«گوید:  طبرانی در "المعجم األوسط" می
، ثعلبی است که ملقب به است این روایت در مورد علی نازل شده تصور نمودهکسانی که 

و اکثر روایات  است حاطب اللیل است، زیرا حدیث صحیح و ضعیف را از یکدیگر جدا نکرده
ترین روایاتی است که در  بوصالح است که روایات وی نزد اھل علم از سستاو از کلبی از ا

 ٣».باب تفسیر روایت شده است
در شرح حال محمد بن علی » األوسط«طبرانی آن را در «گوید:  ابن حجر عسقالنی می

که  است صائغ روایت کرده است و نزد ابن مردویة از طریق عمار بن یاسر روایت شده
 درحالی که ایشان مشغول نماز بود ... تا پایان روایت. ایستادکنار علی گفت: گدایی در 

                                           
 .٧/١٧مجمع الزوائد، هیثمي:  -١

 .٣/١٣٠تفسیرابن کثیر:  -٢

 .٦/٢١٨المعجم األوسط، طبرانی:  -٣
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در اسناد این روایت خالد بن یزید عمر وجود دارد که متروک است و ثعلبی آن را از 
 ١و اسناد آن ساقط است. است طریق ابوذر که حدیثی طویل است، روایت کرده

 چنین آثار ضعیفی باشد!!ی  بنابراین امکان ندارد اساس رکن امامت بر پایه
، آن ھنگام که یھود علیه او اعالن است این آیه در مورد عباده بن صامت نازل شده

 جنگ کردند و او از پیمان قبلی خود با یھود برائت جست.
که آیه  است در تفسیر طبری و تفسیر ابن کثیر پیرامون این آیه، از ابن جریر نقل شده

 ج در مورد عباده بن صامت نازل شده است، ھنگامی که یھود بنی قینقاع با رسول خدا
برید و از پیمان آنان ھا  آن جنگیدند، عباده بن صامت (که از بنی عوف بن خزرج بود) از

اظھار بیزاری کرد و به خدا و رسولش پیوست و گفت: خدا و رسولش و مؤمنان را دوست 
 کنم. اعالن بیزاری میھا  آن کفار و دوستی با دارم و از پیمان

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیه  ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ گوید:  می ﴾َءاَمُنوا
 گردد له و رسولش و مؤمنان باز مییعنی یھود دوستان شما نیستند، بلکه والیت شما به ال«

ِينَ ٱوَ ﴿ و این کالم الھی: َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَو�ُۡؤتُوَن  لصَّ  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ
ترین ارکان اسالم است و  یعنی: مؤمنانی که متصف به این صفات ھستند: نماز را که از مھم

اری کنند و زکات را که حق بندگان است و برای ی تنھا برای خداوند یکتا است، اقامه می
پردازند. اما برخی از مردم در مورد این  شود، می ضعیفان و مسکینان نیازمند پرداخت می

َوُ�ۡؤتُوَن ﴿ اند که این جمله در موضع حال برای گمان کرده ﴾َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿بخش از آیه: 
َكٰوةَ ٱ دھند؛ اگر اینگونه بود، زکات دادن در حال  است، یعنی در حال رکوع زکات می ﴾لزَّ

رکوع از دادن آن در دیگر حاالت برتر و افضل بود، زیرا دادن زکات در حال رکوع مورد 
؛ حتی فتوا چنین چیزی مطرح نیست ی ائمهستایش قرار گرفته است، در صورتی که نزد 

اند مبنی بر اینکه این آیه در مورد  برخی در این مورد، اثری از علی بن ابی طالب ذکر کرده
 ت، آنگاه که در حال رکوع انگشترش را به گدایی نزد وی بخشید.ایشان نازل شده اس

و سپس تبیین  است اند، ذکر کرده له اشاره نمودهأابن کثیر روایاتی را که به این مس
که ھیچیک از این روایات صحیح نیست، زیرا اسانید آن ضعیف و رجالش مجھولند.  نموده

گوید: در احادیث سابق ذکر شد که تمام این آیات در مورد عباده بن صامت نازل  سپس می

                                           
 .١/٦٤٩حاشیه کشاف: الکافي الشافي في تخریج أحادیث الکشاف، ابن حجر عسقالنی،  -١
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و به والیت و دوستی الله و رسولش  از پیمان یھود اعالن بیزاری نمودشده است، آنجا که 
 و مؤمنان راضی شد.

َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ ﴿فرماید:  می این آیات از اساس است که خداوند متعال پسبر این  َّ� 
ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ِ ٱَءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ و ھرکس الله و پیامبر « ]٥٦[المائدة:  ﴾٥٦لَۡ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ

و) یقینًا حزب الله پیروز اند، دوست بدارد، (او از حزب الله است  که ایمان آورده او و کسانی

ِ ﴿ فرماید: . ھمچنانکه می»است ِ ٱ�َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ ٱ وْ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ
ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ َ�ٰٓ�َِك َكَتَب ِ� َولَۡو َ�نُٓوا

يَ�ٰنَ ٱقُلُو�ِِهُم  يَّ  ۡ�ِ
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َدُهمَو� نَۡ�ٰرُ ٱبُِروٖح ّمِۡنُهۖ َوُ�ۡدِخلُُهۡم َج�َّ

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ  ۡ�

ُ ٱرَِ�َ  ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  �َّ
ُ
ْ َ�ۡنُهۚ أ ِۚ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  �َّ

َ
ِ ٱ�  ﴾٢٢لُۡمۡفلُِحونَ ٱ ُهمُ  �َّ

یابی که با  ای پیامبر!) ھیچ قومی را که ایمان به الله و روز قیامت دارند نمی«( ]٢٢[المجادلة: 
شان یا  ورزند، دوستی کنند، اگرچه پدران که با الله و رسولش (دشمنی و) مخالفت می کسانی

ھستند که الله ایمان را در  کسانیھا  آن شان باشند، شان یا خویشاوندان شان یا برادران فرزندان
را تقویت (و تأیید) نموده است ھا  آن شان نوشته است و به روحی از جانب خود ھای (صفحه) دل

کند که نھرھا از زیر (درختان) آن جاری است، جاودانه  ھایی (از بھشت) وارد می را به باغھا  آن و
حزب الله ھستند، ھا  آن از الله خشنودند، (نیز)ھا  آن خشنود است وھا  آن مانند، الله از در آن می

گاه باشید (و بدانید) ھمانا حزب الله رستگارانند  . »آ
پس ھرکس به والیت الله و پیامبرانش و مؤمنان راضی است، حقیقتا مؤمن است و در 

 باشد. دنیا و آخرت رستگار می
که آن را  -از این آیه ای، با رعایت عدل و انصاف، آیات قبل و بعد  اگر ھر شیعه رو از این

شود؛  بخواند، معمای حقیقی آیات و مقصود آن برایش روشن می -نامند والیت می ی آیه
دھد! چرا؟ زیرا الله تعالی  اینکه این آیه از مودت و یاری مؤمنان نه موضوع امامت خبر می

َها ﴿قبل از این آیه فرموده است:  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ۡوِ�َآَءۘ  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنوا

َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥَ�ۡعُضُهۡم أ ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  ﴾٥١ل�َّ

ی را به دوستی برنگزینید، آنان دوستان که ایمان آوردید! یھود و نصار ای کسانی« ]٥١[المائدة: 
ھستند، ھمانا الله گروه ستمکار را ھا  آن دوستی کنند، ازھا  آن که از شما با یکدیگرند و کسانی

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ فرماید: . تا آنجا که می»کند ھدایت نمی ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ� 
لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ  ٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َءاَمُنواْ فَإِنَّ  �َّ
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ِ ٱِحۡزَب  ھا  آن ش ونیار و ولی شما تنھا الله است و پیامبرا« ]٥٦-٥٥[المائدة:  ﴾٥٦ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ
ا خشوع و فروتنی زکات را دارند و آنان ب که نماز را بر پا می نیاند، (ھمان) کسا که ایمان آورده

اند، دوست بدارد، (او از حزب الله است  که ایمان آورده و ھرکس الله و پیامبر او و کسانی دھند می
 شود. و اینجاست که حق نمایان می .»و) یقینًا حزب الله پیروز است

ۖ قَاَل  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َتَ�ٰٓ ٱ�ذِ ﴿اما استدالل علمای شیعه به این آیه:  ُهنَّ َ�مَّ
َ
بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

ٰلِِم�َ ٱإِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖ قَاَل َوِمن ذُّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي  و « ]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ
بر اوامر و نواھی و تکالیف) آزمود،  که الله، ابراھیم را با سخنانی (مشتمل (به یاد آورید) ھنگامی

پس او ھمه را بخوبی به انجام رسانید. (الله به او) فرمود: بدرستی که من تو را پیشوای مردم قرار 
دھم. (ابراھیم) گفت: و از فرزندانم (نیز پیشوایانی قرار بده). (الله) فرمود: پیمان و عھد من  می

 .»رسد به ستمکاران نمی
و  کنند میبات امامت و والیت مورد ادعای خود به این آیه استناد شیعیان برای اث 
خواھند  و با این گفته می ایش امام شدپیامبر بود و بعد از آزم ÷ ابراھیم«گویند:  می

را ھا  آن ثابت کنند که امامت برتر از نبوت است تا بر مقام امامان بیفزایند و مقام و جایگاه
شان  ھای طریقی است که تمام علمای شیعه که اقوال خود را از کتابباال ببرند، این رویه و 

ی در تفسیر "المیزان" در تفسیر این آیه یاند؛ از جمله طباطبا گیرند، بدان چنگ زده می
به  ÷ واضح و مبرھن است که امامت غیر از نبوت است، زیرا انتخاب ابراھیم«گوید:  می

که پیامبری از  ردگار رخ داد، ابراھیم درحالیعنوان امام، پس از آزمایش او توسط پرو
و معنای آن این است که  ؛پیامبران بود، پس از آزمایش تبدیل به امامی برای مردم گشت

 ».رسد امامت عھد و پیمان الھی است که به ظالمان نمی
خواھند از مقام نبوت بکاھند، بلکه حتی امامت پیامبران را نفی  ھا به این شکل می آن
امام است و ھر امامی کنند که: ھر پیامبر  و این قاعده معلوم و مشخص را نقض میکنند 

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  و دلیل صحت این قاعده کالم خداوند متعال است که می ؛پیامبر نیست َّ� 
ۡ�ُ�ٖ وَ 

َ
ةَ أ ٰتِنَا قُرَّ ۡزَ�ِٰجنَا َوذُّرِ�َّ

َ
 ]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ۡجَعلۡنَاٱَ�ُقولُوَن َر�َّنَا َهۡب َ�َا مِۡن أ

مان مایه روشنی چشم به ما عطا  مان و فرزندان گویند: پروردگارا! از ھمسران که می و کسانی«
 . »فرما و ما را برای پرھیزگاران امام و پیشوا قرار بده

ن مستحب است ھر انسان مؤمنی این دعا را بخواند تا خداوند او را امامی برای متقی
دعا کند که خداوند  ،که نه شرعا و نه عقال برای شخص مؤمن جایز نیست گرداند؛ درحالی
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شود که  گرداند؛ از اینجا میزان جھل و نادانی علمای شیعه مشخص میباو را پیامبر 
 خواھند متعصبانه و از روی تحزب دین خود را یاری دھند. می

نزد الله تعالی برتر و دارای مقام واالتری پرسم: کدام یک  در اینجا از تمامی شیعیان می
 است، نبوت یا امامت؟!!

تمام شیعیان پاسخ خواھند داد: امامت برتر از نبوت است! حال با این پاسخ، بگویید 
بدون تردید  یانشیع ھمه؟! س کدامیک برتر است: ابراھیم علیه الصالة والسالم یا علی

است و از ابراھیم جایگاه واالتری دارد! پس  خواھند گفت: علی برتر است، زیرا وی امام
که ابراھیم دو کرامت نبوت و امامت را  گویم: چگونه چنین چیزی ممکن است درحالی می

 در خود جمع کرده است، حال آنکه علی امام بود و پیامبر نبود؟!!
ھمچنین از آنجا که شما معتقدید، امامت برتر از نبوت است، پس ھریک از امامان 

است؟!! و روایات شما در این مورد  ج شما برتر از ھر پیامبر، حتی محمد ی گانه دهدواز
ما با خداوند حاالتی داریم «که گفتند:  واضح و متعدد است؛ از جمله از امامان روایت شده

 .١»مرسل را یارای درک و رسیدن به آن حاالت نیست مقرب و نبی ی که ھیچ فرشته
گویند: ما  و می شوند میکنیم، عصبانی  ھایی مواجه می را با چنین واقعیتھا  آن وقتی

دھیم. این درحالی است که به وضوح شاھد آنیم که دین  امامان را بر پیامبران برتری نمی
است، پیامبری که   بھره بی ھا آن دھد که پیامبر از ھایی می شیعه به امامان جایگاه و مقام

که امامان خود را غیب دان و حاکم بر تمامی ذرات  درحالیشود،  فقط به او وحی می
 دانند!! ھستی می

و قرار به این ترتیب اگر یکی از امامان نزد پیامبر و در یک مکان قرار داشته باشند 
داند که در آن لحظه بر او وحی خواھد شد، اما اگر  به پیامبر وحی شود، پیامبر نمی باشد

گاه نیست!! بلکه بر  دی چیزی را میداند و بزو امام بخواھد، می داند که پیامبر از آن آ
گاه  حسب معتقدات و باورھای شیعه، امام قبل از پیامبر از مضمون و محتوای وحی آ

 شود و این زمانی است که امام چنین چیزی را بخواھد!!؟. می
برتر از شان  آیا به وضوح و آشکارا مشخص و تبیین نشد که نزد شیعیان ھریک از امامان

امام دارای مقام محمود و «گوید:  و می له تصریح نمودهأپیامبر است؟!! خمینی به این مس

                                           
: إن لنا مع ÷ عن األئمة«؛ ١١، باب: ٢٣؛ بصائر الدرجات، ص: ١٥األربعون حدیثا، مجلسی، شرح حدیث  -١

 ».الله حاالت ال یسعها ملك مقرب وال نبي مرسل
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او  ی بلند و خالفت تکوینی است و تمام ذرات ھستی در برابر والیت و سیطره ی درجه
کنند و یکی از ضروریات مذھب ما باور به این مطلب است که امامان ما مقام و  کرنش می

 ..!!١»رسند مقرب و پیامبر مرسل نیز به آن مقام نمی ی د که ھیچ فرشتهجایگاھی دارن
گری نجات یابی، بدان که معنای جعل (قرار  خواھی از شیعه و شیعه ای کسی که می

ۖ ﴿دادن) در این آیه:  این نیست که من بزودی مقام و جایگاه  ﴾إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما
توانستی به آن دست یابی و جز پس از آزمایش مستحق آن نخواھی شد،  امامت را که نمی

 دھم. به تو می
امام در لغت: عبارت است از کسی که مردم به او اقتدا کنند؛ چنانکه ما امام در علم، 

که  نکه آزمایش شود، امام نبود؟ درحالیامام نماز و امام حاکم داریم؛ آیا ابراھیم قبل از ای
و مردم در توحید و سنت یگانه پرستی آسان او، به ایشان  است ایشان پدر پیامبران بوده

به عنوان یک امت برای امت خود مبعوث شد،  به تنھایی ÷ کنند، بلکه ابراھیم اقتدا می

ٗة قَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می مَّ
ُ
ِ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك ِمَن إِنَّ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َن أ َّ  ١٢٠لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱانِٗتا ّ�ِ

ۡ�ُعِمهِ� 
َ
ۡسَتقِي�ٖ  ۡجَتبَٮٰهُ ٱَشاكِٗر� ّ�ِ ۡ�َياٱَوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ِ�  ١٢١وََهَدٮُٰه إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ ۖ �نَّهُ  �ُّ ِ�  ۥَحَسَنٗة

ِ ٱ ٰلِِح�َ ٱلَِمَن  �ِخَرة ابراھیم (به تنھایی) امتی بود،  به راستی« ]١٢٢-١٢٠[النحل:  ﴾١٢٢ل�َّ
ھای الله  فرمانبردار الله، حنیف (= خالی از انحراف) بود و (ھرگز) از مشرکان نبود. شکرگزار نعمت

و قطعًا او  ا) در دنیا به او نیکی عطا کردیمبود، (الله) او را برگزید و به راه راست ھدایتش نمود. (م
 . »در آخرت از صالحان است

بینیم وقتی  می إ رآن کریم در دعای ابراھیم و فرزندش اسماعیلھمچنین در ق
خواستند که مسلمان باشند؛  کردند، از خداوند می سنگ را برای بنای کعبه بلند می

ٓۖ  ۡ�َۡيِت ٱِمَن  ۡلَقَواِعدَ ٱُم  ۧ�ۡذ يَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ� ﴿فرماید:  خداوند متعال می  �ۡسَ�ٰعِيُل َر�َّنَا َ�َقبَّۡل مِنَّا
نَت 

َ
ِميعُ ٱإِنََّك أ ۡسلَِمٗة لََّك  ۡجَعۡلَناٱَر�ََّنا وَ  ١٢٧ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ ٗة مُّ مَّ

ُ
ٓ أ  ﴾ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك َوِمن ُذّرِ�َّتَِنا

ھای خانه (کعبه) را باال  و (به یاد آورید) ھنگامی را که ابراھیم و اسماعیل پایه« ]١٢٨-١٢٧[البقرة: 
پروردگارا! از ما بپذیر، ھمانا که تویی شنوای دانا. پروردگارا! ما را گفتند):  بردند (و می می

 .»مان امتی فرمانبردار خود (پدید آور) فرمانبردار خودت قرار ده و از فرزندان

                                           
 .٥٢الحکومة اإلسالمیة، صفحه:  -١
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 یا اینکه از مسلمانان نبودند –قرار دادن  جعل = –پس آیا ابراھیم و اسماعیل قبل از این 
از پروردگار خود  ابراھیممسلمانان بودند؟! ھمچنین  ی مرهقبل و بعد از این دعا از زھا  آن
خواھد که از میان فرزندانش کسی را قرار دھد که پس از او رسالت ھدایت را بر عھده  می

فرماید:  و آزمایش نمود، در پاسخ به این دعای او می و خداوندی که او را برگزید ؛گیرد

ٰلِِم�َ ٱقَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿  .»رسد الله) فرمود: پیمان و عھد من به ستمکاران نمی«( ﴾١٢٤ل�َّ
دارد و آن اینکه: امامت با عمل،  ی بزرگی را در راستای قسط و عدل و داد مقرر می و قاعده

 شود و وراثتی نیست که پشت در پشت به ارث رسد. صالح و ایمان حاصل می
بر اینکه امامت به ارث  آنچه به ابراھیم گفته شد، سخنی قاطع و محکم است مبنی

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿رسد و نزد خداوند متعال قاعده این است:  نمی
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
�﴾ 

 .»ترین شما نزد الله پرھیزگارترین شماست ھمانا گرامی« ]١٣[الحجرات: 
ی خواھد امامت در نسل او ادامه یابد، به این معن وقتی ابراھیم از پروردگار خود می

نیست که ایشان نسبت به اھل بیت خود تعصب دارد، بلکه اھل خیر و صالح، صالح 

ِينَ ٱوَ ﴿فرقان آمده است:  ی خواھند، ھمچنانکه در اواخر سوره فرزندان خود را می َّ� 
 ٖ�ُ�ۡ

َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
گویند:  که می کسانیو « ]٧٤[الفرقان:  ﴾َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

. مفسران »روشنی چشم به ما عطا فرما ی مان مایه مان و فرزندان پروردگارا! از ھمسران«

ۡ�ُ�ٖ ﴿گویند:  می
َ
ةَ أ  صالح شوند.ھا  آن یعنی: روشنی چشم برای پدران که فرزندان ﴾قُرَّ

يَۡوَم نَۡدُعواْ ﴿باشد:  برای اثبات والیت از قرآن کریم، این آیه میھا  آن اما استدالل دیگر
وِ�َ كَِ�َٰبهُ 

ُ
نَا� �ِإَِ�ِٰمِهۡمۖ َ�َمۡن أ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡقَرُءوَن كَِ�َٰبُهۡم َوَ� ُ�ۡظلَُموَن  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥُ�َّ �

ُ
فَأ

شان فرا خوانیم، پس  به یاد آورید) روزی را که ھر گروھی را با پیشوای«( ]٧١[اإلسراء:  ﴾٧١فَتِيٗ� 
شان را (با شادمانی)  ش به (دست) راستش داده شود، پس اینان نامهال)(اعم  ی که نامه کسی

 . »بینند ی خرمایی ستم نمی ی شکاف ھسته ی رشته اندازه خوانند و به  می

ھمه چیز را  ،به معنی کتابی آمده که خداوند در آن ﴾�ِإَِ�ِٰمِهۡمۖ ﴿ گوییم: کلمه می

كَِ�ُٰب  ۦَوِمن َ�ۡبلِهِ ﴿برشمرده است. آیات ذیل، مؤید ترجمه اھل سنت از این کلمه است: 
ُنِذَر  ا ّ�ِ ٞق ّلَِسانًا َعَر�ِّيٗ َصّدِ ۚ َوَ�َٰذا كَِ�ٰٞب مُّ ِينَ ٱُموَ�ٰٓ إَِماٗما َورَۡ�َٗة ٰى  �َّ ْ َو�ُۡ�َ َظلَُموا

از آن، کتاب موسی پیشوا و رحمت بود و این (قرآن)  و پیش« ]١٢[األحقاف:  ﴾١٢لِۡلُمۡحِسنِ�َ 
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که ستم کردند بیم دھد و  (آن) که به زبان عربی است، تا کسانی ی هکتابی است تصدیق کنند
 . »برای نیکوکاران بشارتی باشد

ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ�  لَۡمۡوَ�ٰ ٱإِنَّا َ�ُۡن نُۡ�ِ ﴿
َ
ٍء أ ْ َوَءاَ�َٰرُهۡمۚ َوُ�َّ َ�ۡ ُموا َونَۡ�ُتُب َما قَدَّ

بِ�ٖ  کنیم و آنچه را (از اعمال نیک و بد) که  یقینًا ماییم که مردگان را زنده می« ]١٢[یس:  ﴾١٢مُّ
شنگر (لوح نویسیم و ھمه چیز را در کتاب رو ھای)شان را می اند و آثار (و گام از پیش فرستاده

 . »ایم محفوظ) شمار کرده

لَۡزۡمَ�ُٰه َ�ٰٓ�َِرهُ ﴿
َ
 ١٣كَِ�ٰٗبا يَۡلَقٮُٰه َمنُشوًرا لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَوُ�ۡرُِج َ�ُ  ۦۖ ِ� ُ�ُنقِهِ  ۥَوُ�َّ إِ�َ�ٍٰن �

 ٱ
ۡ
نی اعمال (خیر و ھر انسا« ]١٤-١٣[اإلسراء:  ﴾١٤َعلَۡيَك َحِسيٗبا ۡ�َۡومَ ٱكَِ�َٰبَك َكَ�ٰ بَِنۡفِسَك  ۡقَرأ

آوریم که آن را سرگشوده  ایم و روز قیامت کتابی برای او بیرون می را در گردنش آویخته و شرش)
وان، کافی است که فرماییم:) کتابت را بخ ی اعمالش است). (و به او می بینید (که ھمانا نامه می

 .»گر خویش باشی امروز خود حساب
گیرد و چون از آن  اعمال خویش را با دست راست خود می ی پس انسان مؤمن نامه
توصیف حال مؤمن دھد؛ الله تعالی در  و بشارت می شود میمطلع شود، خوشحال 

وِ�َ كَِ�َٰبهُ ﴿: فرماید می
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ْ ٱَ�َيُقوُل َهآُؤُم  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥفَأ پس « ]١٩[الحاقة:  ﴾١٩كَِ�ٰبَِيهۡ  قَۡرُءوا

(اعمال) مرا  ی ه(اعمالش) را به دست راستش دھند، گوید: بیایید نام ی هکه نام اما کسی
 .»بخوانید!

اعمال خود را با دست چپ خویش و از پشت سر دریافت  ی اما کافران و منافقان نامه
. خداوند متعال ندنک و آرزوی مرگ و نابودی میند کش میدارند سپس واویال  می

وِ�َ ﴿فرماید:  می
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
وَت كَِ�ٰبَِيهۡ  ۦ�ِِشَماِ�ِ  ۥكَِ�َٰبهُ َوأ

ُ
ۡدرِ َما  ٢٥َ�َيُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� لَۡم أ

َ
َولَۡم أ

ش دھند، گوید: پ(اعمالش) را به دست چ ی هکه نام و اما کسی« ]٢٦-٢٥[الحاقة:  ﴾٢٦ِحَسا�َِيهۡ 
 .»دانستم حسابم چیستشد و نمی اعمالم به من داده نمی ی های کاش ھرگز نام

گویم: اگر نزد شخصی برویم که نه سنی  به خداوند یکتا میتمام در پایان با اطمینان 
داند و قرآن کامل را به او بدھیم و به او  است و نه شیعه، اما عربی فصیح را خوب می

، ھرگز چیزی که به کنبگوییم اوامر و نواھی الله تعالی را از قرآن برای ما استنباط 
ای خواھد  صراحت به امامان اختصاص داشته باشد، استخراج نخواھد کرد؛ آیا برای ما آیه

ای مبنی بر اینکه دوازده امام وجود  آورد که امر به اطاعت از اھل بیت نموده باشد؟! یا آیه
ضوح و دارند که واجب اإلطاعة ھستند؟ آیا آیاتی برای ما استخراج خواھد کرد که به و
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بدون شک و تردید وجوب والیت و احکام و شروط آن و جزای انکار آن و تحذیر از عدم 
ای که شیعه اھمیت آن را  آن را برای ما ذکر کرده باشد؟!! ھمانند ارکان چھارگانه ی اقامه

 داند!! کمتر از والیت می
کند، بلکه  یاین شخص بطور واضح اوامر و نواھی پروردگار را از قرآن برای ما بیان م

اموری را بیان خواھد کرد که اھمیت آن بسی کمتر از والیت است، اموری چون سالم 
 ھا، آن دادن، آداب اجازه گرفتن، غسل، وضو، حتی امور مربوط به زنان و خصوصیات

ین امور بسیار کمتر از والیت این درحالی است که اھمیت ا؛ خوارگیھمچون حیض و شیر
قرآن استخراج نخواھد کرد که منکر والیت در آتش است؟!! و نیز این  و ھرگز این را از است

 که به والیت امامان ایمان ندارد!!نخواھد پذیرفت مساله که خداوند عبادت کسی را 
که ھیچ اثری از  به رکنی به نام والیت ایمان داری درحالیدر اسالم ای شیعیان، چگونه 

م يدع شيئًا ـ تبارك وتعالى لإّن اهللا«که:  است رمودهنف س آن در قرآن نیست؟!! مگر امام باقر

ه دليالً، ـّدًا، وجعل عليـل لكّل شيء حـتحتاج إليه األّمة إّال أنزله يف كتابه وبّينه لرسوله وجع

خداوند ھیچ چیزی را که امت بدان نیاز دارند فرو « :»وجعل على من تعّدى ذلك الحّد حّداً 
مگر اینکه در کتابش آورده است و برای رسولش بیان کرده است و برای  است، نگذاشته

و بر آن دلیل و راھنمایی قرار داده است و  است ھر چیزی حد و حدودی معین نموده
 ١».که از این حدود تعدی کند، حدی قرار داده استکسی برای 

به ھا  آن یرد، گویاپذ بینیم که شیعه اسالم را بدون والیت نمی میھا  این علی رغم تمام
، ھمان است این مساله ایمان ندارند که: آنکه ھستی را با نظم و نظام دقیق آن ترتیب داده

 است که اسالم و احکام آن را با نظامی دقیق، مقرر نموده است.

                                           
 ، باب الرد إلی الکتاب والسنة.١/٩٥کلینی، کافی:  -١
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ی جایگاه  هایی از خود بجای نگذاشتند که ثابت کننده امامان معجزه
هایی که برای پیامبر در قرآن و سنت ثابت  معجزه مانندها باشد،  آن

 .است
جای پا نشان از عابری « .. شینی پرسیدند: دلیل وجود الله چیست؟ گفت:  از بادیه

ھای فراخ، بر وجود علیم خبیر داللت  ھا و زمین دارای راه .. آیا آسمان دارای برج دارد
 ».ندارند؟

ھایی بیانگر و موید صدق و  ایشان را با معجزهوقتی خداوند متعال پیامبران را فرستاد، 
ای که  د و آیات خود را متناسب با ھر امتی قرار داد تا در جامعهیاری نموھا  آن راستی

موجب شگفتی آنان شود و با دیدن آن با اطمینان کامل در   کنند این نشانه زندگی می
پروردگار نسبت به خلقش  ی و این بر رحمت گسترده ؛پیشی بگیرنداز یکدیگر ایمان 

 داللت دارد.
سحر و ساحری با یکدیگر رقابت داشتند و ساحران  موسی علیه الصالة والسالم درقوم 

بسیار برجسته و متبحری بودند و به باالترین درجات سحر رسیده بودند، پس خداوند 
 ،دندکر آنچه با یکدیگر رقابت می آوری برای قوم موسی از جنس شگفتمتعال معجزات 

قرار داد؛ خداوند متعال عصای موسی را تبدیل به اژدھا کرد و ساحران فرعون به اذن 
و  چنین به اذن خداوند دریا خشک گشتخداوند در برابر این معجزه مغلوب شدند، ھم

یل را از چنگ فرعون نجات داد و برای موسی آن ھفتاد مردی را که یخداوند بنی اسرا
را کشت، زنده کرد، ھا  آن تعالی را آشکارا ببینند و صاعقه الله ،درخواست کرده بودند

ھمچنین کوه را بر باالی سر آنان مستقر گرداند و دیگر آیات روشنی که داللت بر نبوت 
 موسی و صدق رسالت او دارد. 

در طبابت و مداوا با یکدیگر  علیه الصالة والسالم ھمچنین قوم پیامبر خدا عیسی
 است ھای عیسی متناسب با روند جاری میان قومش بوده ه معجزهرقابت داشتند، درنتیج

و مردگان را به اذن و  داد مییس را به اذن الله تعالی شفا و ایشان کور مادرزاد و فرد پ
 کرد. اجازه پروردگار زنده می

در شعر و بالغت و فصاحت ید طوالیی  ج اما امت خاتم پیامبران محمد مصطفی
و یک آیه، ل کتابی فرستاد که از آوردن ھمانند آن وھا  آن متعال برایداشتند، پس خداوند 
خداوند پیامبرش را در میان قومش معروف گردانید، ؛ و به این ترتیب عاجز و ناتوان ماندند
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سواد بود، تا  بی پیامبری که کتابی نخوانده بود و با خط خود چیزی ننوشته بود، یعنی
ساخته و با دستان خود نوشته است، دلیل آن از قرآن  اینکه نگویند این قرآن را محمد

هُ  ۦَوَما ُكنَت َ�ۡتلُواْ ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿کریم واضح و روشن است:  �َِيِمينَِكۖ إِٗذا  ۥِمن كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ
و تو (ھرگز) پیش از این (قرآن) ھیچ کتابی را « ]٤٨[العنکبوت:  ﴾٤٨لُۡمۡبِطلُونَ ٱ ۡرتَاَب �َّ 

نوشتی، اگر چنین بود، باطل گرایان به شک (و  و با (دست) راست خود چیزی نمیخواندی  نمی
  »افتادند تردید) می

ِينَ ٱ﴿ َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� �ِيلِ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَمۡكتُو�ًا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ ِ�ۡ﴾ 

 کنند (= درس ناخوانده) پیروی می »أمی«رسول (الله)، پیامبر  آنان که از (این)« ]١٥٧[األعراف: 
 . »یابند که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، نوشته می

ِيٱُهَو ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِ�ٖ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ او کسی است که در « ]٢[الجمعة:  ﴾٢�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
را ھا  آن خواند و میھا  آن میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر

پیش از این آموزد و اگر چه  کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت (سنت) می پاک (و تزکیه) می
 .»در گمراھی آشکار بودند

توانست بخواند  ، ھم میج مبنی بر اینکه پیامبر است ھای شیعه روایاتی آمده در کتاب
و ھم بنویسد!! .. از ابوعبدالله برقی از جعفر بن محمد صوفی روایت است که: از 

پرسیدم: ای پسر رسول خدا، چرا به پیامبر امی  ÷ ، محمد بن علی رضا÷ ابوجعفر
کنند که  گویند؟ گفت: به او گفتم: فدایت شوم گمان می گفتند؟ گفت: مردم چه می می

لعنت خدا بر  –گویند  نوشت، امی نام نھاده شد. ایشان فرمود: دروغ می پیامبر چون نمی
 فرماید: ال در کتابش میکه خداوند متع چگونه چنین چیزی ممکن است درحالی –آنان باد 

ِيٱُهَو ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
 لِۡكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧۡ�

 .﴾ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ 
دھد، بخدا سوگند  ، به مردم یاد میاز خواندن آن ناتوان استپس چگونه چیزی را که 

ن و به این خاطر امی زبا ٧٣یا  ٧٢نوشت، آن ھم به  خواند و ھم می ھم می ج اللهرسول 
که از اھل مکه بود و مکه از امھات القری است، چنانکه خداوند متعال  نامیده شد
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مَّ ﴿فرماید:  می
ُ
ۚ  ۡلُقَرىٰ ٱَوِ�ُنِذَر أ و تا اھالی مکه و کسانی را که گرد « ]٩٢[األنعام:  ﴾َوَمۡن َحۡولََها

 .١»ن ساکنند بیم دھیآ
 ، این مسأله را برای شیعه بیان نماییم. پس ناگزیریم قبل از تکمیل موضوع سابق

ما در قرآن شاھد آیات واضح و صریحی مبنی بر امی بودن پیامبر ھستیم؛ در زبان 
عرب آن دوران غالب بود  ی جامعه درو امی بودن  ؛نویسد عربی "امی" کسی است که نمی

 ی دانستند، به ھمین خاطر نیز در آیه نمی خواندن و نوشتنھا  آن و جز تعداد اندکی از

ِيٱُهَو ﴿داده شده است:  نسبتھا  آن ی ذیل امی بودن از باب غلبه به ھمه َ�َعَث ِ�  �َّ
ّمِّ�ِ ٱ

ُ
 .﴾رَُسوٗ� ّمِۡنُهمۡ  نَ  ۧۡ�

پردازان مشرک قریش و دیگران و نیز یھود به او  دروغبود،  سواد نمی بی ج اگر پیامبر
را بیان  ج سواد بودن پیامبر بی کردند حال آنکه کالم الله تعالی به وضوح طعنه وارد می

ْ ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿دارد:  می هُ  ۦَوَما ُكنَت َ�ۡتلُوا  ۡرتَاَب �َِيِمينَِكۖ إِٗذا �َّ  ۥِمن كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ
خواندی و با  و تو (ھرگز) پیش از این (قرآن) ھیچ کتابی را نمی« ]٤٨العنکبوت: [ ﴾٤٨لُۡمۡبِطلُونَ ٱ

نوشتی، اگر چنین بود، باطل گرایان به شک (و تردید)  (دست) راست خود چیزی نمی
دانستند که این آیه بر پیامبر نازل شده است اما از ھیچیک از آنان  میھا  آن .»افتادند می

برای رد پیغام ھا  آن گفته باشد: تو بیسواد نیستی، با اینکه ج که به پیامبر نقل نشده
 گفتند. به او دروغگو، ساحر و مجنون می وبردند  ای بھره می پیامبر، از ھر وسیله

سواد بود، رحمت و حکمتی از جانب پروردگار است، تا  بی اقع اینکه پیامبر خداودر
ن به سرعت به پیامبر ایمان آورند؛ بالغت قرآ ی اینکه کافران و مشرکان با دیدن معجزه

نظیری که در قالب آیات بھم پیوسته و موید یکدیگر در قرآن وجود  بالغت و فصاحت بی
وقتی این قرآن  بشر باشد؛ حال چگونه خواھد بود ی دارد، امکان ندارد ساخته و پرداخته
و این بدان سبب  توان خواندن و نوشتن نداشته باشدبلیغ و معجز بر کسی نازل شود که 

را انکار کند و بگوید این قرآن را خودش  ج است که ھیچکس نتواند نبوت و رسالت محمد
 با دستخط خود نوشته و تألیف کرده است.

                                           
، باب في أن رسول الله کان یقرأ ویکتب بکل ٢٤٧ – ٢٤٥: ی محمد بن حسن صفار، صفحه بصائر الدرجات، -١

 .٢، العلة التي من أجلها سمي النبي األمي، حدیث، ١٠٥لسان؛ علل الشرائع، صدوق، باب 
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برای خود کاتبانی انتخاب کرده بود که وحی را  ج پیامبرھا  این ی عالوه بر ھمه
کتابت وحی قلم فرسوده باشد، که ایشان خود به  است و در تاریخ ذکر نشده ؛نوشتند می

کرد، ولو یک مرتبه؛ اما چنین چیزی  که اگر عالم به کتابت و قرائت بود، چنین می درحالی
به  ج از ایشان ثابت نیست؛ جریان صلح حدیبیه بیانگر این مطلب است، آنجا که پیامبر

گفت: بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، این قرارداد محمد رسول خداست؛ در این  س علی
کردیم، بلکه  دانستیم تو رسول خدایی، از تو پیروی می لحظه مشرکین گفتند: اگر می

ی "رسول الله" را  به علی فرمان داد تا واژه ج بنویس محمد بن عبدالله؛ پس رسول خدا
 .١...»پاک کند 

ُْسُب «فرماید:  می ج بردر حدیثی پیام 
َ

� 
َ

 نَْ�تُُب َوال
َ

يٌَّة، ال مِّ
ُ
ٌة أ مَّ

ُ
ما امتی امی : «٢»إِنَّا أ

منظور «گوید:  در این مورد می یأحوذ». دانیم و حساب کردن را نمیھستیم که نوشتن 
و حساب و کتاب را  ھمچون زمان تولد از مادر بودند که نوشتنھا  آن ایشان این است که

 .٣»باشند خود در این زمینه می ی بر فطرت و سرشت اولیه دانستند و نمی
ترین مردم به اخالق  ، کسی که حریصج آیا امکان دارد که ابوجعفر فرزند رسول الله

را  ج !؟ بخصوص که قرآن پیامبرلعنت کند که به پیامبر امی بگویدجدش بود، کسی را 
شیعه، ابوجعفر برای تعلیم مردم و ارشاد و  طبق باورچنین توصیف کرده است، مگر 

 مبعوث نشده است؟!! ھا، آن به روشی نیکو و نه با لعنھا  آن راھنمایی و تعلیم
 است له بیانگر آن است که ھرکس این روایت را ساخته است، چیزی را نوشتهأاین مس

که نفس کینه توز او بدو فرمان داده است، زیرا وی به این ترتیب تمام اھل سنت را که به 
ی که به او کنیم که ابوجعفر از این روایت دروغ و تأکید می ؛کند قرآن ایمان دارند، لعن می

است، زیرا این روایت مخالف با قرآن است و بد طینتی در آن ھویدا  اند، بری منتسب نموده
 است.
ھای قبلی  که امت اموریخداوند متعال در  :ر تکمیل مطالب قبلی و اینکه گفتیمد

باید بگوییم:  ؛زاتی به پیامبران خود عطا نمودکردند معج پیرامون آن با یکدیگر رقابت می

                                           
 .١٤١٠صحیح مسلم، شماره:  -١

 ١٠٨٠، ومسلم: ١٩١٣بخاری:  -٢

 .٨/٢١٢تحفة األحوذي:  -٣
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در این عصر و زمانه نیز بسیاری از عرب و عجم غیر مسلمان، قرآن و احادیث نبوی را 
شان به اعجاز لغوی قرآن کریم، انکار  بودن آن را بخاطر جھلکنند و آسمانی  تصدیق نمی

 ج و بر زبان پیامبر است کنند؛ در نتیجه خداوند متعال در کتابش آیاتی قرار داده می
این دست از آیات و احادیث در  ؛که متناسب با حال آنان است احادیثی وارد شده

را جز خداوند ھا  آن باشد که تعداد ھا می معجزات علمی دقیقی در تمامی عرصه ی بردارنده
ای که تمامی  لهأداند و این معجزات پیوسته در حال کشف ھستند؛ مس متعال نمی

و پزشکان را شگفت زده کرده شناسی، ھوا و فضا  دانشمندان علوم مختلف فیزیک، زمین
 .است

سبق بیان و اثبات چنین کشفیاتی در قرآن و سنت،  ی دانشمندان غربی با مشاھده
ھای اھل سنت، داللتی قطعی  در کتاب  شوند. وجود چنین معجزات علمی شگفت زده می

گردد،  بازمی ج به پیامبر ھا، آن ھای بر این دارد که احادیث نبوِی گردآوری شده در کتاب
 ھویدا و روشن است. کالم و نیز معجزات علمی در متون آن روایات ی زیرا معجزه

علم و پیشرفت امکانات و ابزار  ی در عرصه ج دانست که امت محمد خداوند متعال می
 بینیم که قرآن کریم با رو می ، از اینکنند ترقی میھا  ھا و امت و وسایل، بیش از دیگر ملت

 پردازد. مردم می کامل از وصی یا امام به رسالتش در بیان خود و ھدایتنیازی  بی
ھای اھل سنت برای غیر اعراب  به ھمین دلیل وقتی احادیث علمی موجود در کتاب

و موجب اسالم آوردن صدھا ھزار تن از  نده شد، بسیاری از آن تأثیر پذیرفتترجم
و  ندشد؛ برخی نیز اگرچه ایمان نیاوردند، به حق اعتراف نمودھا  آن دانشمندان و عوام

بلکه ، را یارای نوشتن مانند آن نیسته ھیچ بشری گفتند: این قرآن کتابی مقدس است ک
ھمچنین به اعجاز علمی دقیق احادیث نبوی گواھی و  این قرآن کتابی آسمانی است

 اند. داده
و  نندھای اھل سنت را تصدیق ک برای عوام شیعه ھمین یک دلیل کافیست که کتاب

بردارنده نقل شده است و در ج پیامبر ی از صحابهھا  این بدان اطمینان یابند و بدانند که
بیانگر این است که این احادیث، ھمگی ھا  این ی معجزات لفظی، لغوی و علمی است؛ ھمه

گردد، زیرا ھیچ کسی را یارای آوردن چنین احادیثی نیست، مگر اینکه  بازمی ج به پیامبر
 رسولی از جانب الله تعالی باشد.

و بگوید برای من نبوت  نمودهیا نصاری با شما مباحثه  ییھود ای شیعیان! اگر یک
 ج پیامبرت محمد را ثابت کن، ھرگز زبانت از بیان تعداد آیات و دالیل دال بر نبوت پیامبر
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باز نخواھد ایستاد؛ چه با گفتن نصوص روشن قرآن کریم، یا با گفتن دالیل علمی که به 
و  ج شق القمر که در زمان رسول الله ی دھد، ھمچون واقعه گواھی می ج نبوت پیامبر

 و رسالتش را انکار کردند.  ندپیامبر با ایشان به جدال پرداختکه قوم  روی داد ھنگامی
ابوجھل و ولید بن مغیره و عاص بن وائل ھا  آن در سال نھم بعثت مشرکان و در رأس

گرد آمدند و به ایشان گفتند: اگر تو واقعا پیامبری، ماه را برای ما دو نیم  ج نزد رسول الله
نیز با دست خود به ماه اشاره کرد و ماه به اذن الله تعالی دو نیم شد، نیمی  ج کن. پیامبر

 ج و رسول الله ؛از آن بر باالی کوه ابی قبیس دیده شد و نیم دیگر آن باالی کوه قعیقعان
 ورد.سجده شکر بجای آ

 ی ھای حدیث به نقل از صحابه قرآن کریم نیز این معجزه را ثابت نموده است و کتاب
و برای تمام ما ھمین آیه  اند بودند، آن را ذکر کردهکه شاھد این معجزه  ج رسول الله

َ�ِت ٱ﴿فرماید:  کند که می کفایت می اَعةُ ٱ ۡ�َ�َ نزدیک قیامت « ]١[القمر:  ﴾١ۡلَقَمرُ ٱ �َشقَّ ٱوَ  لسَّ
ھایی بود که قریش آن را تکذیب کردند، اما  . پس شکافتن ماه از واقعیت»شد و ماه بشکافت

له سبب اسالم أخدا را شکر که نشانه و آثار این شکاف تا به امروز باقیست و ھمین مس
کسی که حزبی اسالمی در  ؛شد» داووس موسی بسکوک«آوردن فردی انگلیسی به نام 

 نھاده و خود رھبر آن است.نام و آن را "حزب اسالمی بریتانیا"  است بریتانیا تشکیل داده
خبرگزاری ناسا اعالم داشت که: شکاف ماه تمام قطر ماه را در بر گرفته است، به این 

 له را ناسا تأیید کرده است.أمعنی که ماه دو نیم شده است. و این مس
گروند  روز به اسالم میپس از فضل و رحمت پروردگار، شب و ھا  این دلیل اینکه

پیوسته ثابت، واضح و روشن است و برای  ج چیست؟! زیرا دالیل نبوت محمد رسول الله
 منکران عرب و عجم را الل کرده است.  و آماده است، دالیلی که زبان ھا حاضر تمامی نسل

امروزه شاھد ھستیم که افزایش تعداد گروندگان به اسالم، به دلیل این دو مصدر و 
الم ترین مسائل برای دشمنان اس بع بزرگ (قرآن و سنت) تبدیل به یکی از نگران کنندهمن

 ھای غربی و امریکایی. خبرگزاری شده است، آن ھم به اعتراف
کند، زیرا دالیل نبوت  را جز ظالم و منکر، رد نمی ج بنابراین نبوت و رسالت محمد

دیدی در آن راه ندارد، خداوند متعال پیامبر بسیار زیاد، قوی و ثابت است چنانکه ھیچ تر

بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ ﴿فرماید:  می ُهۡم َ� يَُ�ّذِ ٰلِِم�َ ٱفَإِ�َّ ِ ٱَ�ِٰت � ل�َّ  ]٣٣[األنعام:  ﴾٣٣َ�َۡحُدونَ  �َّ
 .»کنند کنند، بلکه (این) ستمکاران، آیات الله را انکار می حقیقت) تو را تکذیب نمی(درھا  آن پس«
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ی علمی  لهأایم که مس نشنیده یو غرب یشرق که ما از ھیچ دانشمنداین درحالی است 
که به دوازده نفر  انمی منسوب به امامان را کشف کند علی رغم تعداد این اماممھ

 یابیم. معجزاتی ملموس ھمچون معجزات پیامبر نمیھا  آن و برای ؛رسد می
گوییم:  پس از یادآوری و بیان این موارد با فخر و سربلندی به علما و عوام شیعه می

که قرآن به ھیچیک از آنان  اید درحالی فتنه گشته چرا در مورد علی و امامان دچار
ھا  آن ای که برتری و حقیقت روشنی نکرده است؟! و برای ما ھیچ معجزه ی کمترین اشاره

 جود ندارد.را در امامت ثابت کند، و
و  است یاد کرده و دیگر پیامبرانخداوند متعال در قرآن کریم از نوح و موسی و عیسی 

ھا  آن ی است، در نتیجه ما به ھمه نمودهھای ایشان را بیان  ھا و معجزه بخشی از داستان
شویم، این درحالی است که دین شیعه  نمیھا  آن کنیم و منکر و تصدیق می یمآور میایمان 

خواھد به امامت امامان ایمان بیاورند، آن ھم تنھا به مجرد روایاتی که ھیچ  مردم میاز 
 کند. آن را تأیید نمی  دلیل قرآنی و علمی

و در آن  است روایات بسیاری از امامان وارد شده«چه بسا یکی از شیعیان بگوید: 
 ؛ »معجزات علمی و پزشکی آمده است
گوییم: معجزات پیامبر، ربانی است و ھیچ بشری  یم ما در پاسخ به یاری الله متعال

ھای پروردگار است  تواند از جانب خود دست به چنین معجزاتی بزند و از جمله قدرت نمی
و از آنجا  استی پیامبران الھی باشدتا گواھی بر صداقت و ر است که به رسوالن خود داده

یعه فاقد دالیل علمی برای ھای ش که امامان از جانب پروردگار منصوب نیستند، کتاب
تأیید  رانتصاب آنان را از جانب پروردگا که باشند میامامان یا معجزاتی ملموس و باقی 

 نماید.
 روایات بسیار اندکی را یافتم که به گمانھا  آن ھای پس از بحث و بررسی در کتاب

عبدالله به ابو ھا منسوب اعجاز علمی یا طبی است و غالب این روایت ی دارنده در برھا  آن
را به  اینگونه روایاتدانم چرا از میان تمامی اوصیای خود  و نمی باشد صادق و نیز رضا می

گوید که تمامی امامان علم را از پیامبر به ارث  نمیھا  آن اند، مگر دین صادق نسبت داده
دوازدھم سپارد تا اینکه به امام  برند و ھر امامی این علم را به امام پس از خود می می

 رسیده است؟!
 ام: اما این روایات اندک را که به گمان شیعه اعجاز است، به شکل زیر تقسیم کرده
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ھای اھل سنت  و در کتاب است گفته ج ، پیامبرس روایاتی که قبل از تولد صادق -
اند تا  برخی از الفاظ آن را با اضافه و کم کردن، تحریف نمودهھا  آن آمده است، اما

علم حدیث و پژوھش  ی با اھل سنت مخالفت کنند، امری که با تخطئه با این کار
ایشان شده  موجب رسوایی ھا، آن ھای علمی و یا طبی مورد ادعای آن در روایت

ھای اھل سنت  مطالبی را که از کتابھا  آن دانند، زیرا نمی دکه خو است، درحالی
 اند.  اند، تبدیل و دگرگون نموده برگرفته

باشد و آشکارا با  آنان که نه از نظر علمی و نه پزشکی صحیح نمیروایات خاص  -
 علم جدید مخالف است.

 باشند. که نه از نظر شرعی و نه عقلی صحیح نمی  روایات خرافی -
باشد  روایاتی که اعجازی در خود ندارند، بلکه معلوماتی واقعا عادی و یا پزشکی می -

اند و نویسندگان یا  د خود شنیدهھای شیعه از پدران و اجدا که سازندگان کتاب
 تا به این ترتیب عوام خود را فریب دھند. اند نام امام آن را نوشته هعلمای شیعه ب

گفت: سرورم من چند کنیز جوان  ÷ به عنوان مثال: مردی به ابوعبدالله صادق
آنان را خواھم چیزی به من بیاموزی تا بتوانم از پس آنان برآیم (نیاز جنسی  ام و می گرفته

و قطعه قطعه کن و آن را داخل  یرگبیک پیاز سفید را «گفت:  ÷ برآورده نمایم). امام
روغن کن، سپس یک عدد تخم مرغ در ظرفی بشکن و بر آن مقداری نمک بریز، سپس 

آن مرد گفت: من این کار را کردم و ». تخم مرغ را با پیاز و روغن تفت بده و از آن بخور
رسیدم (به راحتی  خود می ی خواستم مگر اینکه به خواسته چیزی نمی ھا آن پس از آن، از

 .١»توانستم با آنان ھر زمان که بخواھم ھمبستری نمایم) می
ابوعبدالله صادق با پزشک ھندی که مجلسی در بحار األنوار  ی ھمچنین مانند مناظره

ل تنھا شاھد و روایتی بسیار طوالنی است که در ذی است ) آن را ذکر نموده١٤/٤٧٨(
 کنم: مطلب را ذکر می

از عباد بن صھیب از پدرش از جدش از ربیع صاحب منصور روایت است که گفت: «... 
که مردی ھندی نزد منصور  در مجلس منصور حاضر شد درحالی ÷ ابوعبدالله روزی

                                           
 أتقوی به علیهن، ÷ قال رجل ألبي عبدالله الصادق -١

ً
: سیدي إني أشتري الجواري وأحب أن تعلمني شیئا

 من الملح، ثم ÷ فقال
ً
: خذ البصل األبیض فقطعه واقله بالزیت، ثم خذ بیضا وانفذه في ضرف وذر علیه شیئا

 إال نلته. اکبه علی البصل والزیت واقله وکل منه، فقال الرجل: ففعلته، فکنت ال أر
ً
 ید منهن شیئا
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و  ه بودساکت نشست ÷ خواند؛ ابوعبدالله ھای پزشکی را برای او می و کتاب بود نشسته
ھا فارغ شد، به امام گفت:  داد، وقتی شخص ھندی از خواندن کتاب قرائت او گوش میبه 

خواھی؟ امام گفت: نه، چیزی که ھمراه  ای ابوعبدالله، آیا از علمی که دارم چیزی نمی
گرمی را با سردی گفت:  ÷ دارم بھتر از مال توست؛ مرد ھندی گفت: آن چیست؟ امام

کنم و خشکی را با  گرمی، رطوبت را با خشکی درمان میکنم و سردی را با  معالجه می
بندم و نتیجه کار را به  به کار می است فرموده ج رطوبت و آنچه را که پیامبر اسالم

ھا  تمامی امراض و بیماری ی بدان که خانه«فرمودند:  ج سپارم؛ رسول الله خداوند می
ھندی ». ه که به آن عادت داردمعده است و پرھیز اولین دارو است و به بدن چیزی را بد

گمان کردی که من این را از «فرمود:  ÷ گفت: آیا طب چیزی جز این است؟ امام صادق
گفت: بله، امام گفت: نه بخدا سوگند جز از الله ». ام؟ و خوانده  ھای پزشکی گرفته کتاب

ندی گفت: من ام، حال به من بگو من به پزشکی داناترم یا تو؟ ھ تعالی آن را دریافت نکرده
گفت: از تو سواالتی بپرسم؟ ھندی گفت: بپرس. امام گفت: چرا  ÷ داناترم، پس صادق
 دانم. روید؟ گفت: نمی مو بر باالی سر می

 دانم. مو است؟ گفت: نمی بی چرا پیشانی
 دانم. ھا ھستند؟ گفت: نمی .. چرا ابروھا باالی چشم

 دانم. چرا بینی میان آن دو است؟ گفت: نمی
 دانم. سوراخ بینی پایین آن است؟ گفت: نمیچرا 

 دانم. چرا لب و سبیل باالی دھان است؟ گفت: نمی
 دانم. زانوھا رو به جلو قرار دارد؟ گفت: نمی ی چرا کاسه

 دانم. چرا مردان ریش دارند؟ گفت: نمی
 دانم. چرا دو کف دست مو ندارد؟ گفت: نمی

 دانم. ھندی گفت: بگو. دانی اما من می گفت: تو نمی ÷ امام صادق
آن روغن الزم به مغز برسد و  ی تا به وسیله است گفت: خداوند مو را باالی سر رویانده

 بخار مغز از طریق موھا خارج شود.
 ھمین طور، پوششی برای سرما و گرما باشد.

 ست.نور به دو چشم ا ی پیشانی مو ندارد، زیرا ظرف انعکاس دھنده
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کفایت، نور را به چشم  ی تا به اندازه است دو ابرو بر باالی دو چشم نھاده شده
بینی آنکه دچار نورگرفتگی شود، دستش را بر چشمانش  برسانند؛ ای ھندی مگر نمی

 برسد.ھا  آن نھد تا به اندازه کفایت به می
 سد.تا نور به ھر چشمی بطور مساوی بر است بینی در میان آن دو نھاده شده

ھا  آن ھای انباشته شده در مغز از تا چرک است ھای بینی را در پایین آن آفریده سوراخ
بود، نه چرک خارج  . و اگر در باال میھوا به مشام برسدبیرون شده و بوھای معطر در 

 فھمید. شد و نه بوی چیزی را می می
ت دماغ به داخل کثافالب و سبیل را از این جھت روی دھان قرار داده است تا از ورود 

 ھا گردد. و نیز مانع آلوده شدن خوراکی دھان جلوگیری کند
، به این جھت است که انسان رو به است زانوھا به سمت جلو قرار گرفته ی اینکه کاسه
کند. سنگینی بدن انسان رو به جلو است. وقتی زانوھا به عقب خم شوند،  جلو حرکت می

 شود. رفتن و حرکات انسان ناموزون و لرزان نمی، راه شود میتعادل انسان حفظ 
تا به پوشاندن صورت محتاج نباشد و نیز از زن شناخته  است برای مرد ریش قرار داده

 گردد.
 ی و از قوه اییملمس نمھا  آن کف دست و پاھا مو ندارند تا بتوانیم اشیاء را به وسیله

 . »کافی استفاده نماییم ی المسه به اندازه
دانه است و بر َر ِخ آن طبیب ھندی مطرح کرد واقعا نا ھایی که صادق برای سوال

ھا برای ھمه معلوم است، حال  سوال  افترای شیعه بر امامان داللت دارد، زیرا پاسخ این
، در پاسخ به است ھای پزشکی را خوانده شود پزشک ھندی متخصص که کتاب چگونه می
 دانم!!. نمیھا تنھا بگوید:  این سوال

گوید:  پرسد: چرا فقط مردان ریش دارند؟ ھندی می مثال امام صادق از ھندی می
گوید: تا اینکه مرد از زن باز شناخته شود!!  و می دھد میدانم. سپس صادق پاسخ  نمی

که پزشک ھندی خبره و با تجربه  داند، درحالی پاسخی که حتی کودک چھارساله ھم می
 دانم. گوید: نمی می

تقریبا برای ھمه  ،ھندی طرح شده برای آن مردھای  ھای ابوعبدالله به سوال اسخپ
 دانشمندان نیست. آور برای اعجازی شگفتھا  آن معلوم و آشکار است و در
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از جمله دالیلی که بر ساختگی بودن روایت طبیب ھندی و انتساب دروغین آن به 
این روایت فخر فروخته و به خود امام صادق داللت دارد، این است که امام صادق در 

 گوید: به من بگو: من به پزشکی داناترم یا تو؟!. و به پزشک ھندی می است بالیده
است و در  ج سخن و حدیث پیامبر ،از جمله روایات منسوب به امام صادق که در اصل

 ھای شیعه آمده، این روایت است: کتاب

آنگونه که از شیر : «١»فرارك من األسدفر من المجذوم «فرمود:  ÷ امام جعفر صادق
برخی از شارحان حدیث شیعه، با استدالل به این ». کنی از بیمار جذامی فرار کن فرار می

ی پزشکی است که به نام امام صادق ثبت شده است، زیرا  گویند: این معجزه روایت می
 ارائه کرده است. و درمانی پیشگیرانه است ، آن را ذکر کرده ایشان قبل از کشف میکروب

ھای حدیث اھل سنت  حدیث در کتاب این س که قبل از تولد صادقاین درحالی است 

ال َعْدوَى، «فرمودند:  ج که رسول الله روایت شده س ثبت و ضبط شده است: از ابوھریره
َة، َوال َهاَمَة، َوال َصَفَر، َوفِرَّ ِمَن الَْمْجُذوِم َكَما تَِفرُّ ِمَن  َسدِ َوال ِطَ�َ

َ
سرایت بیماری، : «»األ

بگریزید ھمانگونه  ،و از فردی که مبتال به جذام است ندارندبدفالی، ھامه و صفر، اصالتی 
. بخاری با سندش در صحیح خود و در "کتاب الطب، باب الجذام" ٢»گریزید که از شیر می

                                           
 .٨/٤٣١الوسائل:  -١

کند. در این حدیث،  توضیح: در دوران جاهلیت، مردم معتقد بودند بیماری، بدون مشیت الهی سرایت می -٢

های سرایت کننده مثل جذام،  را رد کرد و در عین حال، راهنمایی کرد که از بیماری تصوراین  ج پیامبر اکرم

 کنند. ها به مشیت الهی و بر اساس سنت او سرایت می اینگونه بیماریپرهیز کنید. زیرا 

اصالت نداشتن صفر، دو معنی دارد: یکی اینکه در دوران جاهلیت، حرمت ماه محرم را تا صفر به تأخیر  

انداختند و دیگر اینکه مردم معتقد بودند که در شکم، کرمی وجود دارد که هنگام گرسنگی به حرکت در  می

دانستند. گفتنی است  را از بیماری گری هم واگیرتر می ها آن کشد و عرب د و چه بسا که صاحبش را میآی می

که مفهوم صحیح مطلب فوق، همین است و ممکن است هر دو مفهوم، مورد نظر باشند؛ یعنی هیچیک 

 اصالتی ندارد.

انستند و معتقد بودند که اگر باالی د ای شوم می ها خفاش و یا جغد را پرنده مفهوم اصالت نداشتن هامه: عرب

ها معتقد  شود و مفهوم دوم آن اینست که آن خانه کسی بنشیند، باعث مرگ وی و یا یکی از بستگانش می

های باطل را رد  این اندیشه ج شود. رسول اکرم ای تبدیل می های میت و یا روحش به پرنده بودند استخوان

 ا اندکی تصرف). به نقل از ترجمه مختصر صحیح بخاری. مترجمکرد. (شرح امام نووی بر صحیح مسلم ب
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م در و ابن حبان نیز آن را نقل کرده است؛ ھمچنین ابونعی است آن را روایت کرده

آورده است؛ ابن خزیمه نیز » اتقوا المجذوم كما يتقی األسد«"الطب" از ابوھریره  با لفظ: 

ال عدوی، وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من «در "کتاب التوکل" از عایشه با لفظ: 

آورده است؛ به ھمین معنی مسلم نیز در صحیح خود در آخر ابواب طب از عمرو » األسد
که گفت: در میان کاروان ثقیف مردی بود که دچار بیماری  است پدرش آورده بن شرید از

ما : «»إِنَّا قَْد بَاَ�ْعَناَك فَارِْجعْ «شخصی را نزدش فرستاد تا به او بگوید:  ج جذام بود، پیامبر
 ».با تو بیعت کردیم، برگرد

، قول بیھقی و به تبع او ابن صالح و ابن است بھترین چیزی که در این مورد گفته شده
آنگونه که اھل » العدوی«اند:  قیم و ابن رجب و ابن مفلح و دیگران است که گفته

ھا بر اساس  به غیر الله است و اینکه این بیماری نسبت دادن فعلیجاھلیت معتقد بودند، 
ت خود، اختالط و خداوند به خواس یوگرنه گاھ کنند که دارند، سرایت می  ویژگی طبع و

ھا، موجب سرایت بیماری نموده  برخورد فرد سالم را به فرد مبتال به یکی از این بیماری
، از فرد کنی آنگونه که از شیر فرار می«فرماید:  می ج است، به ھمین دلیل نیز رسول الله

 يُورُِد ُمْمرٌِض ىلَعَ ُمِصحٍّ «فرماید:  و می .»مبتال به جذام فرار کن
َ

رد بیمار بر فرد ف« :»ال

رٍْض فََال َ�ْقَدْم َعلَيْهِ «فرماید:  و در مورد طاعون می .»سالم وارد نشود
َ
: »َمْن َسِمَع بِِه يِف أ

ھا  این ی و ھمه .»، وارد آن سرزمین نشوداست ھرکس شنید در سرزمینی طاعون آمده«
 ١به تقدیر خداوند متعال است.

جاعالن ھای اھل سنت، توسط  ھای احادیث علمی موجود در کتاب از جمله سرقت
که در کتاب "علل  حدیثی استھای خود،  به کتابھا  آن و انتساب حدیث در میان شیعه

حدیثی  ج ، از پیامبرس الشرائع" آمده است؛ چنانکه با اسناد خود از انس بن مالک
به عبدالله بن سالم که  ج که پیامبر است هکند؛ در این حدیث آمد طوالنی را نقل می

َ «پیرامون مسائلی از ایشان سوال کرده بود، فرمود: 
َ

ِة نََزَع الَودل
َ
إَِذا َسبََق َماُء الرَُّجِل َماَء الَمْرأ

�ِيهِ 
َ
 أ

َ
 ».یابد و ھرگاه آب مرد بر آب زن سبقت گیرد، فرزند به پدرش گرایش می: «»إِىل

                                           
 .٦٣٣٥، فتوای شماره: ١/٦٥٧نگا: مجموع الفتاوی اللجنة الدائمة بالسعودیة:  -١
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که گفت: از  است حمزه از ابوبصیر نقل کردهبا اسنادش از علی بن ابی  
ھای خود باشد، یا شبیه پدر خود و یا  پرسیدم: چه بسا شخص شبیه دایی ÷ ابوعبدالله

زن  ی مرد سفید و نطفه ی نطفه«شبیه عموھای خود باشد، چرا چنین است؟ امام گفت: 
مرد بر زن غالب شود، مرد شبیه به پدر و عموھای خود  ی زرد و رقیق است، پس اگر نطفه

ھای خود خواھد  مرد غالب شود، مرد شبیه به دایی ی زن بر نطفه ی شود و اگر نطفه می
 .١»شد

روایت کرده که  ÷ با اسنادش از ابن بکیر از عبدالله بن سنان از ابو عبدالله ھمچنین
شود؟ گفت: ھرگاه آب  در و عموھایش میگفت: به ایشان گفتم: چرا گاه فرزند شبیه به پ

شود و اگر برعکس آب زن  مرد بر آب زن غلبه یابد، فرزند شبیه پدر و عموھای خود می
 .٢»شود ھای خود می غلبه یابد، فرزند شبیه مادر و دایی

گفت:  ÷ که: ابومحمد حسن عسکری است در کتاب "االحتجاج" طبرسی آمده 
پرسید: ای محمد به من خبر بده که چرا برخی از  ج هعبدالله بن صوریا از رسول الل

ھای خود شباھت ندارند و برخی شبیه  فرزندان شبیه عموھای خود ھستند و اصال به دایی
فرمود:  ج ھای خود ھستند و اصال شباھت به عموھای خویش ندارند؟ رسول الله دایی

آب ھریک که بر دیگری برتری یابد، فرزند شبیه « :»أيهما عال ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له«
البته این حدیث طوالنی است و ما فقط ». وی گفت: راست گفتی ای محمد». شود او می

 .٣شاھد مطلب را ذکر کردیم
ھای اھل سنت، در صحیح بخاری و صحیح  این درحالی است که این احادیث در کتاب

 ب با الفاظ مشابه آمده است، از جمله: مسلم، مسند امام احمد، ابن حبان و دیگر کت

                                           
 أشبه وربما أباه أشبه وربما أخواله أشبه ربما الرجل أن: فقلت ÷ عن أبي بصیر قال: سألت أبا عبد الله -١

نطفة المرأة أشبه الرجل  الرجل نطفة غلبت فإن رقیقة صفراء المرأة ونطفة بیضاء الرجل نطفة إن«: فقال عمومته؟

 ».أباه وعمومته، وإن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله
إذا سبق ماء الرجل ماء «قال: قلت له: المولود یشبه أباه وعمه؟ قال:  ÷ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله -٢

 ».لولد یشبه أباه وعمه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل یشبه الولد، أمه وخالهالمرأة فا
سأل عبد الله بن صوریا رسول الله فقال: أخبرني یا محمد.. فما بال الولد  ÷ قال أبو محمد الحسن العسکري -٣

: ج قال رسول اللهیشبه أعمامه لیس فیه من شبه أخواله شيء، ویشبه أخواله ولیس فیه من شبه أعمامه شيء ف

 فقال: صدقت یا محمد.». أیهما عال ماؤه  ماء صاحبه کان الشبه له«
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سؤال شد که:  ج از پیامبر ) آمده است:٣٩٣٨چنانکه در صحیح بخاری حدیث شماره (

فَإَِذا َسبََق «فرمود:  ج اند و برخی به مادر خود؟ پیامبر چرا برخی فرزندان به پدر خود شبیه
، َو�َِذا َ ِة نََزَع الَودلَ

َ
َ  َماُء الرَُّجِل َماَء الَمْرأ

َ
ِة َماَء الرَُّجِل نَزََعِت الَودل

َ
وقتی آب « :»َسبََق َماُء الَمْرأ

یابد و زمانی که آب زن بر آب  مرد بر آب زن سبقت گیرد، فرزند به پدر خود گرایش می
 ». یابد مرد سبقت گیرد، فرزند به مادرش گرایش می

که ما  – رده است) نیز این مساله را روایت ک٣١٥شماره (مسلم در روایتی طوالنی به 
روایت شده  ج در این روایت از ثوبان غالم رسول الله –کنیم  در ذیل محل شاھد را ذکر می

ام تا در مورد فرزند از تو  آمده و گفت: آمده ج که گفت: یکی از احبار یھود نزد پیامبر

ْصَفرُ ««بپرسم؟ پیامبر فرمود: 
َ
ِة أ

َ
ْ�يَُض، َوَماُء الَْمْرأ

َ
، فَإَِذا اْجتََمَعا، َ�َعَال َمِ�ُّ َماُء الرَُّجِل أ

ِة َمِ�َّ الرَُّجِل، آَ�ثَا بِإِْذنِ 
َ
ْذَكَرا بِإِْذِن اِهللا، َو�َِذا َعَال َمِ�ُّ الَْمْرأ

َ
ِة، أ

َ
آب : «»اهللاِ  الرَُّجِل َمِ�َّ الَْمْرأ

مرد سفید و آب زن زرد رنگ است؛ چون با یکدیگر جمع شوند و منی مرد بر منی زن 
ھد بود و اگر منی زن بر منی مرد غلبه یابد فرزند ایابد، به اذن الله فرزند مذکر خوغلبه 

 . یھودی گفت: راست گفتی، تو پیامبری. سپس بازگشت.» .مونث خواھد بود
که مخالف مباحث علمی و پزشکی است و به گواھی پزشکان ھا  آن ھای از جمله روایت

 لت دارد، روایت ذیل است: دالھا  آن یو دانشمندان بر کذب و دروغگوی
با شخص مبتال به جذام ھم کالم نشوید مگر «اند که گفت:  ھا از صادق روایت کرده آن

 .١»یک نیزه) فاصله باشد ی اینکه میان شما و فرد جذامی یک ذراع (و در روایتی به اندازه
از آن که  -دلیلی که دروغ واضعان و جاعالن روایت پیشیِن منسوب به امام صادق را 

 کند موارد ذیل است: می برمال -بری است 
مسافت میان فرد سالم و جذامی باید یک  در این سخن وجود دارد کهای  چه فایده -

آیند این  یک نیزه باشد؟ حال آنکه وقتی چند نفر گرد ھم می ی ذراع یا به اندازه
آیند، بیش  شود، بلکه غالبا مردمی که گرد ھم می فاصله به خودی خود رعایت می

دروغ به امام  تعیین آن را بهای که  از این مقدار از یکدیگر فاصله دارند، فاصله
 اند. صادق نسبت داده

                                           
 إال أن یکون بینهما قدر ذراع، وفي لفظ قدر رمح«عن الصادق:  -١

ً
 ».ال یکلم الرجل مجذوما
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شود، لذا مسافتی که این  سرعت منتشر میشدید مسری است و به   جذام بیماری -
پیشگیرانه  -یک ذراع و یا به اندازه یک نیزه  - است روایت شیعی تعیین کرده

 نیست.

زوجوا األحمق، وال تزوجوا الحمقاء، فإن األحمق قد ينجب «گوید:  می ÷ صادق

د کودن به مرد کودن زن بدھید، اما زن کودن نگیرید. زیرا از مر: «»والحمقاء ال تنجب
  ١».آید آید ولی از زن کودن فرزند نیکو و نجیب به دنیا نمی فرزند نیکو و نجیب به دنیا می

ای میان حماقت  نیز به گواھی تمامی پزشکان دنیا ھیچ گونه رابطه وپزشکی علم در 
 زن با نجابت فرزند وجود ندارد.

عبارت است از: .. از باشد  که مخالف با علم پزشکی میھا  آن ھای یکی دیگر از روایت
 ÷ محمد بن عبدالله بن زرارة از علی بن عبدالله از پدرش از جدش از امیرالمؤمنین

تجول النطفة يف الرجل أربعين يوما فمن أراد أن يدعو «روایت است که در مورد نطفه گفت: 

هبا ملك األرحام فيأخذها فيصعد  أل ففي تلك األربعين قبل أن يخلق، ثم يبعث اهللا أل اهللا

ما يشاء ويكتب  أل ، فيقف ما شاء اهللا فيقول: يا إلهى أذكر أم أنثى؟ فيوحى اهللاأل إلى اهللا

خواھد از خدا چیزی  گردد، ھرکس می روز در درون مرد می ٤٠نطفه به مدت « :»الملك
ارحام  ی بخواھد، در این مدت بخواھد، قبل از اینکه فرزند خلق شود، سپس خداوند فرشته

برد و مدت زمانیکه خداوند  گیرد و به نزد خداوند باال می ه آن نطفه را میرا فرستاده ک
گوید: پروردگارا پسر باشد یا دختر؟ پس خداوند  ماند، آنگاه فرشته می بخواھد، نزد خدا می

 ».نویسد و فرشته می نماید میآنچه بخواھد وحی 
دکی قبل از انزال نطفه به اذن خداوند متعال در اثنای شھوت انسان و مدت زمان ان

دھد، صحیح نیست؛  گیرد و این سخن که نطفه مدت چھل روز در مرد جوالن می شکل می

                                           
 .٤٩٢٩من ال یحضره الفقیه، باب النوادر، حدیث:  -١

خدا را شکر «و در ذیل آن نوشته بود:  است روایت را ذکر کردهها دیدم که غیر مسلمانی این  در یکی از سایت

های  ؛ این جمله مرا بسیار متأثر کرد و با خود گفتم تنها هدف و مقصود گزافه گویی»که من مسلمان نیستم

آخوندهای افراطی به نام ائمه، زشت نمودن چهره اسالم واقعی است؛ چه بسیار غیر مسلمانانی که با دیدن 

و فکر پیوستن به اسالم را نیز از مخیله  اند ها اسالم را دین عقب مانده دانسته ها و اعمال زشت آن هاین گزاف

 کنند. [م] خود بیرون می
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و تمامی پژوھشگران و پزشکان بدان  اند ھا تأیید کرده ای است که آزمایشگاه این نکته
 اند. گواھی داده

در رابطه با تفصیل جسم پرسید، امام گفت:  ÷ یک پزشک نصرانی از امام صادق
خداوند متعال انسان را بر دوازده بند و دویست و چھل و شش استخوان و سیصد و «

ھا آن را نگه  و استخوان کنند میرسانی  ھا به تمام جسد خون شصت رگ آفرید؛ رگ
قرار  استخوان ٨٢ھای انسان  دارد. خداوند در دست دارند و عصب گوشت را نگه می می

استخوان، در ساعد او دو  ٣٥استخوان، در کف دست او  ٤١داده است، در ھر دستی 
استخوان  ٤٣و در کتف او سه استخوان و در پایش  ستخوان و در بازوی او یک استخوانا

استخوان، در ساق پای او دو استخوان، در زانوی او سه  ٣٥قرار داده که در قدم او 
ر پای دیگر نیز باشد و د تخوان و در سرین او دو استخوان میاستخوان و در ران او یک اس

 ٩مھره قرار داده است و در ھریک از دو بدنه او  ١٨و در کمر انسان  به ھمین صورت است
استخوان قرار  ٣٢و  ٢٨استخوان و در دھان او  ٣٦دنده و در گردنش ھشت و در سرش 

 .١»داده است
ھای بدن ذکر شد، اشتباه است، میان  استخوانتمام اعدادی که در روایت سابق برای 

کنند؛ اما حدیث علمی نبوی که اھل  ما و شیعه علمای تشریح و پزشکان ارتوپد قضاوت می
آمده است، ھمان چیزی است که دانشمندان ھا  آن ھای اند و در کتاب سنت روایت کرده

 اند: به صحت و اعجاز آن گواھی داده
 ج بصورت مرفوع از رسول الله – ل حدیث عایشه –ھای حدیث اھل سنت  در کتاب
َ اَهللا، «آمده است:   إِ�َْساٍن ِمْن بَِ� آَدَم ىلَعَ ِستَِّ� َوثََالثِِمائَِة َمْفِصٍل، َ�َمْن َكربَّ

إِنَُّه ُخِلَق لُكُّ

                                           
؛ سأل طبیب نصراني اإلمام الصادق ٢٥٦ – ٤/٢٥٥؛ کتاب المناقب، ابن شهر آشوب: ١٤/٤٨٠بحار األنوار:  -١

 عن تفصیل الجسم، فقال: إن الله تعالی خلق اإل
ً
 وعلی مائتین وستة وأربعین عظما

ً
نسان علی اثني عشر وصال

، فالعروق هي التي تسقي الجسد کله والعظام تمسکها والشحم یمسك العظام 
ً
وعلی ثالثمائة وستین عرقا

، منها في کفه 
ً
، في کل ید واحد وأربعون عظما

ً
والعصب یمسك اللحم. وجعل في یدیه إثنین وثمانین عظما

، وفي ساعده إثنان وفي عضده واحد، وفي کتفه ثالثة وکذلك في األخری، وفي رجله ثالثة خمسة وثالثون ع
ً
ظما

وأربعون عظما، منها في قدمه خمسة وثالثون عظما وفي ساقه إثنان وفي رکبته ثالثة وفي فخذه واحد وفي ورکه 

عة أضالع، وفي عنقه ثمانیة، إثنان وکذلك في األخری، وفي صلبه ثماني عشرة فقارة، وفي کل واحد من جنبیه تس

، وفي فیه ثمانیة وعشرون وإثنان وثالثون.
ً
 وفي رأسه ستة وثالثون عظما
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َد اَهللا، َوَهلََّل اَهللا، وََسبََّح اَهللا، َواْستَْغَفَر اَهللا، وََعَزَل َحَجًرا  ْو َشْوَكًة ومََحِ
َ
َ�ْن َطِر�ِق انلَّاِس، أ

تَِّ�  ْو َ�َ� َ�ْن ُمنَْكٍر، َعَدَد تِلَْك السِّ
َ
َمَر بَِمْعُروٍف أ

َ
ْو َ�ْظًما َ�ْن َطِر�ِق انلَّاِس، َوأ

َ
أ

َالَ�، فَإِنَُّه َ�ْميِش يَْوَمئٍِذ َوقَْد زَْحَزَح َ�ْفَسُه َعِن انلَّارِ  سانی از ھر ان: «١»َواثلََّالثِِمائَِة السُّ
الله اکبر و  ،مفصل ٣٦٠، آنکه به تعداد این است ) مفصل آفریده شده٣٦٠فرزندان آدم با (

یا سنگ یا خار یا استخوانی را از  الحمدلله و الاله اال الله و سبحان الله و استغفرالله گوید،
لتی شب مسیر مردم دور سازد و امر به معروف و نھی از منکر نماید، ھمانا آن روز را در حا

َق «: است و در روایتی آمده .»که خویش را از آتش دور کرده استکند  می ْن َ�تََصدَّ
َ
َ�َعلَيِْه أ

و در روایت دیگری  .»اید در ازای ھر مفصلی صدقه بدھدب« :٢»َ�ْن لُكِّ َمْفِصٍل ِمنُْه بَِصَدقَةٍ 

روزانه به تعداد ھر استخوانی باید : «٣»قَةٌ َ�َعلَيِْه للُِكِّ َ�ْظٍم ِمنَْها يِف لُكِّ يَْوٍم َصدَ «آمده است: 
 ».صدقه بدھد

شنیدم  ج گوید: از رسول الله ذکر تعداد مفاصل در حدیث بریده نیز آمده است، وی می

َق َ�ْن لُكِّ َمْفِصٍل ِمنُْه «که فرمود:  ْن َ�تََصدَّ
َ
�َْساِن ثََالُث ِمائٍَة وَِستُّوَن َمْفِصًال َ�َعلَيِْه أ ِ

ْ
يِف اإل

». ای بدھد مفصل دارد و باید به ازای ھر مفصل (روزانه) صدقه ٣٦٠انسان « :»بَِصَدقَةٍ 

انلَُّخاَعُة يِف الَْمْسِجِد «فرمودند:  ج الله لاصحاب گفتند: اگر کسی نتوانست چه کند؟ رسو
َعتَا الضُّ 

ْ
ْد فََر� ِ

َ
ِر�ِق، فَإِْن لَْم جت يِه َ�ْن الطَّ ُء ُ�نَحِّ ْ ِْزئَُك تَْدفِنَُها َواليشَّ

ُ
آب بلغم درون : «»ىَح جت

مسجد را دفن کن و چیز (آزار دھنده) را از راه دور کن و اگر نتوانستی، دو رکعت نماز 
 .٤»ندک چاشت تو را کفایت می

" به این روایت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريممحمد سید ارناؤوط در کتاب "

...» ج إعجاز تشريحي يف قول الرسول«و بابی با عنوان  است استدالل نموده ل عایشه
پس از چھارده «گوید:  برای آن باز کرده و این حدیث را در آن باب آورده است؛ سپس می

مفصل  ٣٦٠ ی که بدن انسان در بردارنده است قرن، علم جدیِد تشریح اعضا ثابت نموده

                                           
 ).١٠٠٧صحیح مسلم ( -١

 ).٥٢٤٢سنن ابوداود ( -٢

 ).٢١٢/ ١الطب النبوي، ابی نعیم اصفهانی ( -٣

 ).٥٢٤٢سنن ابوداود ( -٤
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ه در حدیث ھمچنانک ،اند است و این مفاصل در تمام نقاط بدن انسان بالغ قرار گرفته
 ».شریف آمده است

در اعجاز علمی سنت به حدیث  ١ ...»رحلة اإلیمان «دکتر حامد أحمد حامد در کتاب 
ھای مذکور در حدیث نبوی،  کند؛ زیرا تعداد مفصل عایشه و حدیث بریده استدالل می

ھمان تعدادی است که علم پزشکی جدید به آن رسیده است. دکتر حامد با دقت این 
 در کتابش بررسی نموده است؛  موضوع را

گوید:  و می ی دیگری را نیز افزوده سپس در استداللش به حدیث عایشه نکته
به وضوح به مطالبی که گفتیم اشاره » ُفعل«بر وزن » ُخلق«کنیم که لفظ  مشاھده می«

 ھای غضروفی از دوران جنینی شروع شده دارد و آن اینکه عملیات استخوان بندی بافت
 مورد ذکر نشده ٣٦٠ھای اولیه  وگرنه تعداد استخوان یابد استمرار میا زمان بلوغ و ت است
؛ راست گفته است صادق مصدوقی رسد مورد می ٢٠٦، چیزی که در انسان بالغ به است

 گوید. که از روی ھوی و ھوس سخن نمی
به  که مخالف عقل و منطق است، بلکه به شرک و باورھا  آن ھای خرافی از دیگر روایت

 دھد، عبارت است از: نفع و ضرر غیر الله دعوت می
در کتاب "الکافي" کلینی، جزء ششم، کتاب الزینة واللباس؛ و کتاب "وسائل الشیعة" 

ھای شیعه روایات خرافی و شرکی بسیاری آمده است، از  حر عاملی و دیگر کتاب ی نوشته
 جمله:

گفتم: چه نگینی بر انگشتر  ÷ گوید: به ابوجعفر از بشیر دّھان روایت است که می
ای بشیر، نظرت در مورد عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید «خود قرار دھم؟ گفت: 

آل  یاناز شیع ھریک –گوید  تا آنجا که می –باشند  سه کوه در بھشت میھا  این چیست،
محمد چنین انگشتری بر دست کند، جز خیر و خوبی و روزی زیاد و سالمتی از انواع 

بیند و این موجب در امان ماندن از شر سلطان ستمگر و نیز تمامی  ھا نمی یبتمص
 .٢»ترسد میھا  آن چیزھایی است که انسان از

                                           
 .٣٥٩رحلة اإلیمان في جسم اإلنسان: ص  -١

، باب استحباب التخّتم بالعقیق األحمر واألصفر واألبیض؛ عن بشیر الدّهان قال: قلت ٥/٥٢الشیعة: وسائل  -٢

یا بشیر، أین أنت عن العقیق األحمر والعقیق «: أي الفصوص أرکب علی خاتمي ؟ فقال: السالم علیه ألبي جعفر

فمن تخّتم بشيء منها من شیعة آل محّمد لم  -إلی أن قال  -األصفر والعقیق األبیض، فإّنها ثالثة جبال في الجّنة 
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فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول الله إ از عمرو بن أبي شریک از فاطمه 

خیر و ھرکس انگشتر عقیق در دست کند، پیوسته : «»من تخّتم بالعقيق لم يزل يرى خيراً «
 ».بیند خوبی می

از محمد بن یعقوب، از تعدادی از اصحاب ما، از احمد بن محمد، از برخی از اصحابش 

عقیق موجب : «»العقيق أمان يف السفر«گفت:  ÷ بطور مرفوع روایت است که ابوعبدالله
 ١».امنیت و امان در سفر است

ود را فرستاد تا مردی از گوید: والی، سربازان خ از عبدالرحیم قصیر روایت است که می
رفت، ایشان  ÷ آل ابی طالب را به سبب جرمی دستگیر کنند، آن مرد نزد ابوعبدالله

اثر آن داده شد که در  پس به او انگشتری عقیق». به او یک انگشتر عقیق بدھید«فرمود: 
  .٢ھیچ گزندی به او نرسید و با ھیچ مشکلی مواجه نشد

از محمد بن احمد از برخی از یارانش بطور مرفوع روایت است که: مردی از شر  

هال تخّتمت بالعقيق، فإّنه يحرس من «فرمود:  ج شکایت برد، پیامبر ج راھزنان نزد پیامبر

مگر انگشتر عقیق بر دست نداری، ھمانا این انگشتر انسان را از ھر چیز بدی « :»كّل سوء
 ٣».دارد مصون می

روایت است که ایشان به یکی از یارانش که کفش  ÷ ن محبوب، از ابوعبداللهاز اب
که کفش سیاه بر پای داری، مگر  تو را چه شده«سیاھی به پا داشت نگاه کرد و گفت: 

تر از ھمه است  کند و گران دانی که برای بینایی ضرر دارد و آلت تناسلی را سست می نمی

                                                                                                           
 الخیر والحسنی، والسعة في الرزق، والسالمة من جمیع أنواع البالء، وهو أمان من السلطان الجائر، ومن 

ّ
یر إال

 ما یخافه اِإلنسان ویحذره
ّ

 ».کل

 عاء.، باب استحباب استصحاب العقیق في السفر والخوف وفي الصالة وفي الد٥٣وسائل الشیعة،  -١

فقال:  ÷ الله عن عبد الرحیم القصیر قال: بعث الوالي إلی رجل من آل أبي طالب في جنایة فمّر بأبي عبد -٢

.». أتبعوه بخاتم عقیق«
ً
 فاتي بخاتم عقیق فلم یر مکروها

 .٥٣همان،  -٣
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 .١»شود مگر اینکه متکبر می ،پوشد و ھیچکس آن را نمی
که کفش  گوید: درحالی از محمد بن علی ھمدانی از حنان بن سدیر روایت است که می

أّن  ما لك وللسوداء؟ أما علمت «رفتم؛ ایشان گفت:  ÷ سیاه به پا داشتم نزد ابوعبدالله

فيها ثالث خصال: تضعف البصر، وترخي الذكر، وتورث الهّم، وهي مع ذلك من لباس 

دانی که سه خصلت دارد: بینایی را ضعیف  چرا سیاه پوشیدی؟ مگر نمی: «»الجّبارين
شود، به عالوه این پوشش، پوشش  کند و موجب اندوه و غم می ، آلت را سست میکند می

 .٢»ھای متکبر است انسان
گوید:  از محمد بن یعقوب .. از عبدالملک بن بحر صاحب اللؤلؤ روایت است که می

اھد کفش بپوشد و کفشی زرد متمایل به سفید به پا کند، مال و اوالد او از ھرکس بخو«
  ٣»رود. رود و آنکه کفش سیاه به پا کند، ھم و غمش از بین نمی بین نمی

از محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ما از احمد بن ابی عبدالله از محمد بن علی از  

من لبس نعالً صفراء كان يف سرور «گوید:  روایت است که می ÷ ابوالبختری از ابو عبدالله

ھرکس کفش زرد بپوشد پیوسته در سرور و شادی خواھد بود تا اینکه کھنه : «»حّتى يبلها
 ٤».شود

پردازیم که ھیچگونه تردیدی در آن  پس از ذکر تمامی این موارد، حال به حقایقی می
 راه ندارد و آن عبارت است از:

قعا امامان شیعه از جانب پروردگار منصوب بودند، خداوند به آنان معجزاتی اول: اگر وا
توانست آن را انکار نماید، ھمچون معجزاتی که به  داد که جز فرد منکر، کسی نمی می

، باقی ج عطا نمود و ھر امامی از خود روایات علمی مھمی ھمانند پیامبر ج پیامبر
 گذاشت.  می

                                           
لك وللنعل أّنه نظر إلی بعض أصحابه وعلیه نعل سوداء، فقال: ما  ÷ عن ابن محبوب، عن أبي عبد الله -١

 اختال 
ّ
السوداء؟ أما علمت أّنها تضّر بالبصر، وترخي الذکر، وهي بأغلی الثمن من غیرها، وما لبسها أحد إال

 فیها.

 ، باب کراهة لبس النعل السوداء.٣٨همان،  -٢

 ، باب استحباب لبس النعل البیضاء.٣٩همان:   -٣

 ، باب استحباب لبس النعل الصفراء.٤٠وسائل الشیعة:  -٤
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به وضع  ناچار بودن،  یعه در باب چنین روایات علمیدوم: دلیل افالس جاعالن ش
 روایات خیالی از جانب خود و نسبت دادن آن به امامان است.

ھا؛ زیرا  ھای حدیث اھل سنت و صحت نقل حدیث نبوی از سوی آن سوم: صحت کتاب
 موافق است. با علم مدرن مطالعه و کشف، ھا  آن روایات

ھایی  امامت، این است که  به امامان کرامتھای سازندگان  ییرکبلکه یکی از ز
ھای اھل سنت، قبل از  باشد و این کرامات در کتاب می ج اند که مخصوص پیامبر بخشیده

َ�نَاُم َ�يِْ� «در ارتباط با خود:  ج شیعه تدوین یافته است، ھمچون این قول پیامبر اکرم
 ؛ »خوابد، اما قلبم بیدار است چشم من می« :١»َوَال َ�نَاُم قَليِْب 

برخی از  ،ھای سیره و حدیث ابن کثیر در کتاب "البدایة والنھایة" به نقل از کتاب
پیامبر درحالی از شکم «ھمچون تولد ایشان را ذکر کرده و آورده است:  صفات پیامبر

رخی نیز به آسمان بود. برو و سرش  مادرش متولد شد که بر دست خود تکیه داده
اند: درحالی متولد شد که بر دو زانوی خود نشسته بود و ھمراه با او نوری ساطع شد  گفته

و  .»ھای شتر در بصری دیده شد ه گردنکه قصرھا و بازارھای شام را در نوردید تا جایی ک
پیامبر ھرگز خمیازه «حافظ ابن حجر عسقالنی در "فتح الباری کتاب األدب" آورده است: 

که ابن ابی شیبه و بخاری در  ج ھای پیامبر از جمله ویژگی«گوید:  . وی می»یدکش نمی
 ج اند که رسول الله روایت کرده س اند و بخاری و مسلم از ابوھریره "التاریخ" آورده

َّ ُخُشوُعُ�ْم َوال ُرُكوُعُ�ْم، إِ�ِّ «فرمود:   َهْل تََرْوَن قِبْليَِت َهاُهنَا؟ فََو اهللا َما َ�ىَْف يلَعَ
کنید که من رویم بسوی قبله است (و از  آیا شما فکر می: «٢»ألَراُ�ْم ِمْن َوَراِء َظْهِري

و من  وع و رکوع شما بر من پوشیده نیستخبرم)؟ به خدا سوگند که خش اطراف خود، بی
 ».بینم (ھنگام نماز) شما را از پشت سر خود، خوب می

فرمود:  ج کند که رسول الله روایت می س از انس )٤٢٦( ی در حدیث شمارهمسلم 

َماِ� َومِ «
َ
َراُ�ْم أ

َ
ُجوِد ... فَإِ�ِّ أ  بِالسُّ

َ
ُكوِع َوال َها انلَّاُس، إِ�ِّ إَِماُمُ�ْم، فََال �َْسبُِقوِ� بِالرُّ ُّ�

َ
ْن �

ای مردم من جلوی شما ھستم، پس در رکوع و سجده بر من سبقت نگیرید، : «٣»َخليِْف 
                                           

 ).٣٥٦٩صحیح بخاری ( -١

 .١/٣١٩ :؛ مسلم١/١٨٢بخاری:  -٢

 .١/٣٢٠مسلم:  -٣
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دیگر صفاتی که قبل از تولد صفار و  و .»بینم جلو و پشت سرم میاز  ھمانا من شما را
شیعی  ی ھای اھل سنت آمده است؛ به این ترتیب جامعه کلینی و قمی و دیگران در کتاب

و دروغ جاعالن، به آسانی و سھولت  داشته، بزرگ ھایی که ندارند با ویژگیامامان خود را 
اھل سنت را  ی ھای حدیث و سیره کتابھا  آن گیرد، زیرا مورد پذیرش عوام شیعه قرار می

 ١اند. کنار نھاده
ھای بسیار اندکی بود، تا  این تعداد روایاتی که در این بخش مطرح نمودم، تنھا نمونه

گاه شوند ی لهأاینکه عوام شیعه از این مس و بحث و بررسی کامل آن نیازمند تألیفی  مھم آ
 جدا با حجمی زیاد است.

ھمچنین حق داریم این سوال را از علما و عوام شیعه بپرسیم: آیا روایات منسوب به 
اند؟ پاسخ  یا بر ایشان افترا بسته معتبر شما، واقعا سخن امامان استھای  امامان در کتاب

مند آن است تا از جوانب مختلف مورد بحث و این پرسش، بله یا خیر نیست، بلکه نیاز
آن این است که آیا روایات منسوب به امامان موافق با  ی بررسی قرار گیرد، مھمترین جنبه

قرآن است یا در تعارض و تضاد با آن است؛ ھمچنین باید در سند و متن روایت دقت کنیم 
گوید  و می شیعه مدعی بوده و ببینیم از نظر لغوی و بالغی ایرادی ندارد و چنان است که

 جوامع الکلم داده شده یا نه؟!ھا  آن به امامان
له مربوط أکنید؟ این مس ای عوام شیعه، چرا خودتان در این مورد بحث و بررسی نمی

باشد و بسته به آن است که  تان می ابدی و جاودان شما و فرزندان و خانواده ی به آینده
 ھای سابق، آن ھم با تأنی و انصاف داده شود. سوال ای به ھای درست و منصفانه پاسخ

 روایات شیعه در میزان

را به ھا  آن یا ھای شیعه واقعا سخن امامان است بآیا روایات منسوب به امامان در کتا
 اند؟! دروغ و بھتان به ایشان بسته
گویم: دالیلی قوی و محکم در حد علم و عین الیقین وجود  من با اطمینان کامل می

ھای شیعه، دروغ است و به  کند روایات منسوب به اھل بیت در کتاب دارد که ثابت می
 بسته شده است.ھا  آن دروغ و بھتان به

 از جمله این دالیل محکم عبارت است از:

                                           
 . ج ، صفة مولده٢بخاری، کتاب المناقب، باب کان النبي تنام عینه والینام قلبه؛ و البدایة والنهایة، ابن کثیر، جلد:  -١
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مخالف با قرآن کریم است و ھمین نیز برای اثبات این ھا  آن بسیاری از روایات -
 مدعا کافی است.

 کاھد. می ج که از مقام و منزلت پیامبرھا روایاتی دارند  آن -

است و  آشکار ،ایشانو ھمسران و اھل بیت  ج در این روایات از پیامبر عیبجویی
قرار  ج و برتر از مقام پیامبر برد میھمچنین این روایات، شأن و مقام علی را بسیار باال 

 دھد. می
ھا  آن گر جعلی بودن نمایانای که  ھای شیعه مملو است از روایات کینه توزانه کتاب -

 است.
مملو از کینه و عداوت و دشمنی است و شامل طعن و ناسزا ھا  آن بسیاری از روایات

که با خوی زیبا و نیک پیامبر این امت و اھل بیت پاک او ھیچ سنخیتی ندارد، بلکه داللت 
دارد. عالوه  شان ھای پنھان در سینه حقد و کینهبر خوی و منش سازندگان این روایات و 

بر اینکه در کلمات و معانی این روایات، اشتباھات لغوی، نحوی و صرفی به وضوح قابل 
 مشاھده است.

ھای اساسی شیعه مملو است از روایات زشتی که فحش و ناسزا را ترویج  کتاب -
 دھد که شایسته اسالم نیست. می

 مبالغه در ثواب و پاداش برخی از عبادات شیعه. -
 ن روایاتی، پیوند میان عوام شیعه با عقاید و عباداتی است که خداونددلیل وضع چنی

 را نفرستاده است و اینکه این افترا زنندگان به ھدف بدعی و شرکی خود برسند.ھا  آن
 ھای شیعه با یکدیگر تعارض و تناقض دارند. بسیاری از روایت -

تواند این تعداد  ھم نمی مملو از اینگونه روایات است، تا جایی که شترھا  آن ھای کتاب
اند و  حمل کند؛ تعدادی از مراجع و بزرگان شیعه به این حقیقت اعتراف کرده راروایات 

 ی ساختهھا  آن کند دین ای واضح و روشن برای ھر منصفی است که ثابت می این نشانه
 بشر است، زیرا در دین الله تعالی ھیچ تناقضی نیست.

اند،  ھای اھل سنت دزدیده روایاتی است که از کتاب ی در بردارندهھا  آن ھای کتاب -
 تدوین شده است.ھا  آن ھا سال قبل از ھایی که ده کتاب

ھای علمی و پزشکی معاصر در تضاد  روایات علمی منسوب به امامان با پژوھش -
مورد قبال این ما در  که( کند که این روایات دروغ است ت میاست و این امر ثاب

 سخن گفتیم).
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ھایی ذکر  ھای خود شیعه مثال ھایی که ذکر کردم، از کتاب برای ھریک از بخشمن 
 خواھم کرد.

که از علی بن ابی  است ھای شیعه به حدی رسیده ھای کتاب گویی گویی و گزافه ھزیان
 خبر داده است!! ج اند که وی از االغ رسول خدا روایت کرده س طالب

 ج گوید: این االغ با رسول خدا علی می چنانکه در روایت مورد ادعای ایشان آمده
پدر و مادرم فدایت باد، پدرم از پدرش، از جدش و او از پدرش برایم «و گفت:  بت کردصح

و بر پشتش دست  نزد او آمد ÷ که ھمراه با نوح در کشتی بود، نوح است روایت کرده
کشید و گفت: از پشت این االغ، االغی خواھد آمد که سید و خاتم پیامبران بر او سوار 

 ١».خواھد شد؛ من (= االغ) خدا را شاکرم که آن االغ ھستم
 له، حقیقت میزان جھل و فریبأاند و این مس بر علی بستهھا  آن این دروغی است که

کنند و برای آن اسنادی  ، بطوری که از االغ روایت میکشد را برای شما به تصویر میھا  آن

چگونه االغ به »!! حدثني أبي، عن أبيه عن جده عن أبيه«گوید:  دھند، چنانکه االغ می قرار می

گوید: پدر و مادرم فدایت؟! واضح و مبرھن است که این دست روایات،  می ج رسول الله
صلوات الله وسالمه علیه ادبی نسبت به سید و سرور خلق  بی و ج اھانت به رسول خدا

 باشد. می
را که به صراحت و روشنایی تمام، مخالف با قرآن است، ھا  آن اکنون برخی از روایات

ترین روایاتی را  بسیار دشوار است و بزودی مھمھا  آن کنیم؛ زیرا بر شمردن تمامی ذکر می
 اند، ذکر خواھیم کرد. بنا نھادهترین عقاید دینی خود را بر آن  که مھم
و معانی روشن آن را  اند ترین بخش قرآن که با آن مخالفت کرده ترین و خطرناک مھم

 ھای خود را نازل نمود طر آن کتاباند، توحید است، توحیدی که خداوند بخا تحریف نموده
 و پیامبرانش را فرستاد.

 آیات توحید به والیت تفسیر شده است: ھا، آن در روایات
شیعی را از قرآن کریم دور نگه دارند تا  ی اند جامعه گذاران دین تشیع توانسته بنیان

شان باشد، تفسیر نمایند و تفسیر باطنی از آیات  آیات آن را آنگونه که موافق با خرافات
                                           

م رسول الله١/٢٣٧الکافي:  -١
ّ
ل

َ
أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبیه !! فقال: بأبي ج ؛ فقال علي: إن ذلك الحمار ک

فمسح علی کفله، ثم قال: یخرج مـن صلب  ÷ عن جده عن أبیه أنه کان مع نوح في السفینة، فقام إلیه نوح

 هذا الحمار حماٌر یرکبه سید النبیین وخاتمهم " فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار".
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و آن را  ندرآن را تغییر دادبه این شیوه معانی شرعی الفاظ قھا  آن قرآن کریم ارائه دھند.
ھماھنگ باشد و به این ترتیب ھا  آن نمودند که با اعتقادات و باورھای  تبدیل به معانی

ترین رکن اسالم، اصل  ترین رکن اسالم یعنی توحید را از بین بردند؛ توحیدی که مھم مھم
متعال به عنوان  نمودند تا بجای الله امامت را جایگزین آنآن و کلید قبولی اعمال است و 

، با اولیای مخلوق پیوند برقرار نمایند و برای تأکید معنای این تبدیل، خالق یکتای قھار
 ھمان توصیف توحید را در تعریف والیت آوردند.

ھایی که به وجود آوردند، بازیچه قرار دادن تفسیر این قول  و دگرگونی  از جمله تبدیل

ُ ٱَوقَاَل ﴿الله تعالی است:  � ٱ َ�تَِّخُذٓواْ إَِ�َٰهۡ�ِ َ�  �َّ َٰي فَ  ثۡنَۡ�ِ َما ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَإِ�َّ  ﴾٥١رَۡهُبونِ ٱإِ�َّ
و الله فرمود: دو معبود را نگیرید، فقط او معبود یگانه است، پس (تنھا) از من « ]٥١[النحل: 

ْ إَِ�َٰهۡ�ِ ﴿گویند:  میھا  آن .»بترسید دو امام «»: إمامين ال تتخذوا«یعنی  ﴾َ� َ�تَِّخُذٓوا

َما ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدٞ ﴿و این قول خداوند متعال:  ».نگیرید فقط »: «هو إمام واحد«یعنی:  ﴾إِ�َّ
 ١».یک امام است

و به  باشد!! و به این ترتیب نزد امامیه (شیعیان دوازده امامی) دوازده اله و معبود می
اند. آیا کسی که الله تعالی را دوست دارد و  خود برگزیده جای الله متعال امامان را ارباب

 پذیرد؟!! دارد، چنین تفاسیری را می بزرگ می

َ�َغۡ�َ ﴿اما این آیه: 
َ
ِ ٱقُۡل أ َها  �َّ ُّ�

َ
ۡ�ُبُد �

َ
ٓ أ ُمُرٓوّ�ِ

ۡ
وِ�َ إَِ�َۡك �َ�  ٦٤ۡلَ�ِٰهلُونَ ٱتَأ

ُ
َولََقۡد أ

ِينَ ٱ َّ�  ۡ� َ�ۡ
َ
َ ٱبَِل  ٦٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱَت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ مَِن ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ  ۡ�بُدۡ ٱفَ  �َّ

ِٰكرِ�نَ ٱَوُ�ن ّمَِن  دھید که غیر الله  بگو: ای نادانان آیا به من فرمان می« ]٦٦-٦٤[الزمر:  ﴾٦٦ل�َّ
ه اگر شرک که پیش از تو بودند، وحی شد ک را عبادت کنم؟ و به راستی که به تو و به کسانی

کاران خواھی بود. بلکه تنھا الله را عبادت کن  شود و از زیان آوری، یقینًا اعمالت (تباه و) نابود می
 .»و از شکر گزاران باش

ۡ�َت ﴿«" در تفسیر این آیه آمده است: البرھان في تفسیر القرآندر " َ�ۡ
َ
یعنی:  ﴾لَ�ِۡن أ

 .٢»فرمان دھی والیت علییت کسی دیگر ھمراه با به والپس از خود اگر 

                                           
 .٢/٣٧٣؛ البرهان: ٢/٢٦١تفسیر العیاشي:  -١
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 ١٦٧ د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ

 آید، مربوط به توحید الله تعالی در عبادت است، اما این آیه ھمچنانکه از سیاق آن برمی
که ھیچ ذکری از  اند، درحالی معنای آیه را دگرگون کرده و آن را به علی ربط دادهھا  آن

ک و منزه است الله اند؛ پا قرار داده» الله«علی را ھا  آن علی در این آیه نیامده است، گویا
عبادت را ھمان ھا  آن بسی برتر است.ھا  آن کنند و از افتراھای متعال از آنچه توصیف می

 اند!! والیت قرار داده
زند و در استدالل بر اصلی  به این ترتیب تفاسیر شیعه به آنچه اعتباری ندارد، بانگ می

 لغوی و عقلی تکیه ندارد، چه رسد به شرع و دین.
کنیم که ھرکس در قلبش اندکی خیر باشد، آن را انکار  لبی را بیان میاکنون مط

ِ ﴿کند و آن تفسیر این قول خداوند توسط آنان است:  می ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
 ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

 ۖ  اینھا  آن ؛»ھا) او را بخوانید ھای نیک است، پس به آن (نام و برای الله نام« ]١٨٠[األعراف:  ﴾بَِها
بر خداوند متعال ھا  آن اند که داللت بر غلو و جرأت قول الله تعالی را به چیزی تفسیر کرده

، امامان اسامی نیکوی خداوندگویند:  و فراموش نمودن پروردگارشان دارد، آنجا که می
 ھستند.

د نحن واهللا األسماء الحسنى التي ال يقبل من العبـا«گوید:  از ابوعبدالله روایت است که می

عمالً إال بمعرفتنا، بنـا أثمرت األشجار وجرت األهنار، وبنـا ينزل غيـث السماء، وُينبت ُعشب 

ھای نیک خداوند  بخدا سوگند ما نام: «»األرض، وبعبادتنا ُعبد اهللا، ولوال نحن ما ُعبد
شود مگر با شناخت و معرفت ما، توسط ما  ھستیم، بطوری که عملی از بندگان قبول نمی

بارد و علف  ما باران آسمانی می ی شوند، بوسیله و رودھا جاری می دھند میمیوه  درختان
شود و اگر ما نبودیم،  روید و بر اساس عبادت ماست که خداوند عبادت می از زمین می

 ١».شد خداوند عبادت نمی
 است ای در قرآن نیست که در آن خداوند متعال خود را بزرگ داشته به این ترتیب آیه 

و عبادت نمایند و از او  بدارندتا بندگان با پروردگارشان ارتباط برقرار کنند و او را بزرگ 
بترسند، مگر اینکه مفسران شیعه آن آیه را به علی و اوصیاء که از نسل او ھستند، تفسیر 

 نمودند.

                                           
 ؛ کتاب التوحید، قمی، باب النوادر.١/١١١الکافي:  -١



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ١٦٨

 اند تا با این و دالیل زیاد دیگری، بیانگر این مھم است که مؤسسان شیعه دسیسه چیده
 تغییر اصل اسالم، اسالم را تغییر دھند.

َ ٱإِنَّ ﴿عیاشی در تفسیر این آیه:  َك بِهِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ۚ بخشد و غیر از آن را  گمان الله این را که به او شرک آورده شود، نمی بی« ]٤٨[النساء:  ﴾�ََشآُء
گوید: اینکه  از ابوجعفر روایت است که می«آورده است:  »بخشد یبرای ھرکس بخواھد م

َ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  خداوند متعال می ن �ُۡ�َكَ  �َّ
َ
به والیت یعنی خداوند کسی را که  ﴾َ� َ�ۡغفُِر أ

ۚ ﴿: است و اینکه فرموده بخشد علی کفر ورزد، نمی (برای  ﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء
 ».١را بپذیرد ÷ ھرکس که بخواھد) یعنی برای کسی که والیت علی

، لفظ شرک است مواردی که خداوند متعال در کتابش از کفر و شرک باز داشته در تمام

َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء ﴿ اند، ھمانند این آیه: تفسیر نموده س کفر به والیت علیو کفر را به 
َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦَرّ�ِهِ 

َ
پس ھر که به « ]١١٠[الکهف:  ﴾١١٠أ

لقای پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد و ھیچکس را در عبادت پروردگارش 

َوَ� �ُۡ�ِۡك ﴿ عمل صالح یعنی شناخت امام و«گویند:  که در تفسیر آن می »شریک نسازد
َحَدۢ� ۦٓ بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ 

َ
یعنی: تسلیم علی شود و در خالفتش کسی را با وی شریک نکند،  ﴾١١٠أ

 ٢».کسی که شایسته این مقام و جایگاه نیست

أنا رب «آمده است که علی گفت:  ٣"مرآة األنوار ومشکاة األسرار"ھا  آن در کتاب مشھور

پروردگار زمین ھستم، کسی که زمین با وجود او  من: «»األرض الذي يسكن األرض به
 ».گیرد آرام می

ِۢ بِهِ ﴿در مورد این آیه:  َل َ�فِر وَّ
َ
ْ أ و نخستین کافر به آن « ]٤١[البقرة:  ﴾ۦۖ َوَ� تَُ�ونُٓوا

 ». و نخستین کافر به علی نباشید!!«اند:  گفته »نباشید
 مبرا نمود.گویند  خداوند از علی راضی گشت و او را از آنچه می

                                           
َ ٱإِنَّ ﴿ عن أبي جعفر قال: أما قوله: -١ َك بِهِ  �َّ ن �ُۡ�َ

َ
یعني أنه ال یغفر لمن یکفر بوالیة علي، وأما  ﴾ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

ۚ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن ﴿ قوله:   ﴾َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء
ً
 !!÷ یعني لمن والی علیا

 .٢/٤٩٧؛ تفسیر البرهان: ٢/٣٥٣تفسیر العیاشي:  -٢

 .٥٩: ی صفحه -٣



 ١٦٩ د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ

و توحیدش مقبول نیست مگر  ای نجات نیافته در مورد اجتناب از طاغوت که ھیچ بنده
الله است، وضع به با کفر به طاغوت که ھمان برائت از شیطان و ھر معبود و متبوعی جز 

اند؛ بطور  شان تأویل نموده و آن را به والیت امامان و برائت از دشمنان ھمین منوال است

ِن ﴿تفسیر این آیه: مثال در 
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا  ﴾ل�َّ
یقینًا ما در (میان) ھر امت پیامبری را فرستادیم که: الله یکتا را عبادت کنید و از « ]٣٦[النحل: 

مگر با  است، پیامبری را نفرستادهیعنی: خداوند ھیچ «گویند:  می »طاغوت اجتناب کنید
 ».والیت ما و برائت از دشمنان ما

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿اما در مورد این آیه:  نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ َّ�﴾ 

را مانند ھا  آن کنند و و از مردم کسانی ھستند غیر از الله ھمتایانی را انتخاب می« ]١٦٥[البقرة: 
یعنی: از «گویند:  . با پررویی و زشتی ھر چه تمام می»دارند دوست داشتن الله دوست می

اولیای فالن و فالن و فالن ھا  آن گویند: و می کر و عمر (بنو ابوبکر و بنو عمر)فرزندان ابوب
 س علیرا به جای امام، یعنی ھا  آن ھستند و منظورشان ابوبکر و عمر و عثمان است که

  ١اند. برگزیده
را و تعظیم و بزرگداشت الله متعال خود را حفظ نموده تمام کسانی که فطرت توحیدی 

که الله  است دانند، ھدف خلقت جن و انسان چیزی جز این نبوده می آورند، به جا می
فرماید:  و با او چیزی را شریک نگیرند؛ خداوند متعال به وضوح میایند تعالی را عبادت نم

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿ �َس ٱوَ  ۡ�ِ ام  و من جن و انس را نیافریده« ]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ
و عبادت شامل تمام چیزھایی است که خداوند دوست  .»مگر برای اینکه مرا عبادت کنند

را ھا  این ی و بدان راضی است، از اقوال و اعمال باطنی و ظاھری؛ اما این قوم ھمه رددا
 اند. برای امامان قرار داده

َمانَةَ ٱإِنَّا َعَرۡضَنا ﴿ھمچنین این آیه: 
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�َ  ۡ� �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
َبالِ ٱوَ  ۡ� ن  ۡ�ِ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََ�َلََها 
َ
�َ�ُٰنۖ ٱَ�ِۡمۡلَنَها َوأ ھمانا ما « ]٧٢[األحزاب:  ﴾٧٢َ�َن َظلُوٗما َجُهوٗ�  ۥإِنَّهُ  ۡ�ِ

از تحمل آن سر باز زدند ھا  آن ھا عرضه داشتیم، پس ھا و زمین و کوه امانت (خویش) را بر آسمان
. مثل روز »و از آن ترسیدند و انسان آن را بر دوش گرفت که او بسیار ستمکار نادان است

تشریع ھا  آن برایکه شد با می چیزیروشن است که امانت، حق الله تعالی بر بندگان و 

                                           
 .١/١٥٦؛ تفسیر الصافي: ١/١٧٢؛ تفسیر البرهان: ١/٧٢تفسیر العیاشي:  -١



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ١٧٠

 واجب نمودهھا  آن مواردی که براز جمله توحید و اخالص برای او و سایر  است، نموده
کریمه را چطور  ی مانند نماز و ... و ترک محرمات؛ اما ببینیم تفاسیر شیعه این آیه است

آن امانت والیت امیر «گوید:  اند که می از ابوعبدالله نقل کردهھا  آن اند، تفسیر کرده
 ١است. ÷ المؤمنین

آشکار  ھا، آن از مطالب گذشته، انحراف این قوم و تحریف آیات روشن پروردگار از سوی
کنند، با آیات متشابه چگونه تعاملی  واضح را اینگونه تفسیر می محکم وگشت؛ وقتی آیات 

 خواھند داشت؟!!
 خوانیم، خداوند میھا  آن که در برخی روایات است گستاخی این قوم به حدی رسیده

 نیازمند امامان است؛ مثال آن روایت ذیل است:

ٍء َهالٌِك إِ�َّ ﴿ که در مورد این آیه: روایت است ÷ .. از ابو حمزه از ابوجعفر ۡ�َ ُّ�ُ
ماند  برد و تنھا وجه باقی می خداوند ھمه چیز را از بین می«فرمود:  ]٨٨[القصص:  ﴾ۥۚ وَۡجَههُ 

تر از آن است که (به داشتن صورت) توصیف شود؟ اما معنای آن این است  و خداوند بزرگ
رود و ما وجه خداوند ھستیم که از طریق ما باید به  که ھمه چیز جز دین الله از بین می

ند در بقای مردم نیازی داشته باشد، ما در میان خداوند راه جست، تا زمانی که خداو
و آنگونه که  برد میازی نباشد، ما را بسوی خود باال بندگانش ھستیم و چنانچه دیگر نی

) به است (که در عبارت آمده »الرویة«گفتم: فدایت شوم ». کند دوست دارد با ما رفتار می
 ٢».نیاز«چه معناست؟ گفت: 

إِنَّ «گفت:  ÷ وان بن صباح روایت است که: ابوعبداللهاز ھیثم بن عبدالله از مر

َرنَا َفَأْحَسَن ُصَوَرَنا َو َجَعَلنَا َعْينَُه فِي ِعَباِدهِ  أل هللاَ اَ  فِي   َو لَِساَنُه َالنَّاطَِق   َخَلَقنَا َفَأْحَسَن َخْلَقنَا َو َصوَّ

ِذي ُيْؤَتى مِنْهُ   َخْلِقهِ  ْحَمِة َو َوْجَهُه َالَّ ْأَفِة َو َالرَّ اَبُه َالَِّذي َيُدلُّ َو بَ   َو َيَدُه َاْلَمْبُسوَطَة َعَلى ِعبَاِدِه بِالرَّ

اَنُه فِي َسَمائِِه َو َأْرِضهِ   َعَلْيهِ  ، بِنَا َأْثَمَرِت َاْألَْشَجاُر َو َأْينََعِت َالثَِّماُر َو َجَرِت َاْألَْنَهاُر َو بِنَا َأنْزل  َو ُخزَّ

                                           
 احزاب. ی سوره ٧٢ ی ؛ همچنین نگا: تفاسیر شیعه ذیل آیه١٠/٤٥١تفسیر کنز الدقائق وبحرالغرائب:  -١

ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ ﴿ في قوله: ÷ ؛ عن أبي حمزة عن أبي جعفر١٥١کتاب التوحید، قمی، ص:  -٢  ﴾ۥۚ ُ�ُّ َ�ۡ
قال: فیفنی کل شيء ویبقی الوجه، الله أعظم من أن یوصف؟ ولکن معناه کل شيء هالك إال دینه، ونحن الوجه 

مادام الله له فیهم رویة فإذا لم یکن له فیهم رویة رفعنا إلیه ففعل بنا ما  الذي یؤتی الله منه، لم نزل في عباده

 ».أحب، قلت: جعلت فداك وما الرویة ؟ قال: الحاجة
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َماِء َو نبت ُعْشُب َاْألَرْ  خداوند متعال  : «»هللاُ ْو َال َنْحُن َما ُعبَِد اَ لَ  وَ   هللاُ َو بِِعَباَدتِنَا ُعبَِد اَ   ضِ َغْيُث َالسَّ
ھای ما را  بندی نمود و صورت ما را آفرید، پس آفرینش ما را نیکو گردانید و ما را صورت

نیکو ساخت و ما را در میان بندگانش چشم خویش گردانید و زبان گویای خویش در میان 
رحمت گشوده است و وجه خود  خالئق قرار داد و دست خود که بر بندگانش به رأفت و

ویش که بر او رسند و درھای معرفت خ روند و به جنابش می که مردم از آن رو به او می
ما، درختان میوه  ی به واسطه کهآسمان و زمین  داران خویش در نهاکنند و خز داللت می

آید و  د میھا روان شدند و به سبب ما باران از آسمان فرو ھا رسیدند و جوی آوردند و میوه
بودیم، خداوند  شود و اگر ما نمی دت میاروید و به عبادت ما خداوند عب گیاه از زمین می

 .١»شد عبادت نمی
رود و  ترین معصیت و نافرمانی پروردگار به شمار می شرک ورزیدن به الله متعال بزرگ

و مشرک بمیرد و قبل از مرگ توبه نکند،  است فرجام کسی که مشرکانه زندگی نموده

َ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  شود؛ زیرا الله تعالی می جاودانگی در آتش است و گناھانش آمرزیده نمی َّ� 
َك بِهِ  ن �ُۡ�َ

َ
ِ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ِ ٱَوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء إِۡ�ًما  ۡ�َ�َىٰٓ ٱَ�َقِد  �َّ

بخشد و غیر از آن را  گمان الله این را که به او شرک آورده شود، نمی بی« ]٤٨[النساء:  ﴾٤٨ِظيًماعَ 
 . »بخشد و ھرکس که به الله شرک ورزد، یقینًا گناھی بزرگ بر بافته است می ،برای ھرکس بخواھد

ِينَ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  می ھمچنین ۡهِل  �َّ
َ
ْ ِمۡن أ ِ� نَارِ َجَهنََّم  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�َفُروا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َ�ُّ 
ُ
که کافر شدند از اھل کتاب  گمان کسانی بی« ]٦[البینة:  ﴾٦ۡلَ�ِ�َّةِ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚٓ أ

 . »اند که در آن جاودانه خواھند ماند، آنان بدترین آفریدگان ھستند و مشرکان، در آتش جھنم
 ی و ناگزیر تمامی جامعه و جایی برای تعصب نیستاست  امر بسیار خطرناکاین 

شیعی باید با حرص و اقبال و بدون عناد و اعتراض بدانند که شرک چیست و اقسام آن 
کدام است و چگونه بدانیم که فالن قول یا عمل شرک است یا در آن شرک نیست؛ به 

 ھای اھل سنت مراجعه کنید و بگذارید فطرت شما تصمیم بگیرد. کتاب
در آن نیست، زیرا انسان در  پیچیدگیفھم و شناخت این امور بسیار آسان است و ھیچ 

 شود. بدو تولد، بر توحید الله زاده می

                                           
ٍء ﴿ ، کتاب التوحید، قمی، باب تفسیر قول الله تعالی:١٤٤، باب النوادر، ص: ١اصول کافی، جلد:  -١ ۡ�َ ُّ�ُ

 .﴾ۥۚ َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ 
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 شیعه در خطر بزرگی به نام شرک قرار دارد

بر خطر بسیار بزرگی به نام شرک ھا  آن در ادامه برای عوام شیعه ثابت خواھم کرد که
کنم تا ھمراه ایشان به آسانی به حقیقت  ای را مطرح می دهقرار دارند؛ در ذیل سوال سا

 برسیم.
 سوال: آیا دعا کردن و خواندن خداوند متعال عبادت است یا نه؟!!

دانند دعا عبادت  و برای آن عده که نمی پاسخ خواھند داد: بله عبادت است ھمگی

برترین »: «ة الدعاءل العبادـإن أفض«گوید:  شویم که می است، قول ابوجعفر را متذکر می

دعا : «١»الدعاء هو العبادة«گوید:  و از ابوعبدالله روایت است که می .»عبادت دعا است
 و تمامی علمای شیعه بر این باورند که دعا عبادت است. »ھمان عبادت است

ۡستَِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿باشد:  دلیل واضح آن، این آیه می
َ
ِينَ ٱأ َّ� 

وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  و پروردگار شما فرمود: « ]٦٠[غافر:  ﴾٦٠�َۡسَتۡكِ�ُ
کنند، به  که از عبادت من سرکشی می مرا بخوانید، تا (دعای) شما را اجابت کنم ھمانا کسانی

 .»شوند زودی با خواری به جھنم وارد می
 فرماید: خواند که تنھا او را بخوانیم، الله تعالی می ما را فرا میآیات روشن الله تعالی 

اید، او را  که دین خود را خالص گردانیده پس درحالی« ]٦٥[غافر:  ﴾ّ�ِيَنۗ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ۡدُعوهُ ٱفَ ﴿

ْ َمَع ﴿فرماید:  و در جایی می »بخوانید ِ ٱفََ� تَۡدُعوا َحٗدا �َّ
َ
ا با پس کسی ر« ]١٨[الجن:  ﴾١٨أ

ۡستَِجۡب لَُ�مۚۡ  ۡدُعوِ�ٓ ٱ﴿فرماید:  و می »الله نخوانید
َ
مرا بخوانید، تا (دعای) شما « ]٦٠[غافر:  ﴾أ

 .»را اجابت کنم
شریک درست نیست:  بی از آنجا که دعا عبادتی خالص است، جز برای خداوند یکتاِی 

ْ ِمن ُدوِن ﴿ ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ وَُهۡم َعن  لۡقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ

ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�نَ  �َّاُس ٱ�ذَا ُحِ�َ  ٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا
َ
ْ لَُهۡم أ  ﴾٦َ�نُوا

خواند که تا روز  یتر است از آن که (معبودی) غیر از الله را م و چه کسی  گمراه« ]٦-٥[األحقاف: 
(= معبودان باطل) از خواندن (و دعای) ایشان ھا  آن قیامت (ھم دعای) او را اجابت نکند و

                                           
 ، باب فضل الدعاء.٢/٣٣٩افي: الک -١
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(معبودان باطل) ھا  آن که مردم (در قیامت) گرد آورده شوند، خبرند؟! وھنگامی (کامًال) بی
 . »کنند شان را انکار می شان خواھند بود و عبادت دشمنان

ۡ�َ�ِلُُ�ۡم َوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ﴿ فرماید: می ھمچنین
َ
ِ ٱَوأ َّ�  ٓ َّ�

َ
ْ َرّ�ِ َعَ�ٰٓ � ۡدُعوا

َ
َوأ

ا ُ�وَن بُِدَ�ٓءِ َرّ�ِ َشقِّيٗ
َ
ا  ٤٨أ لَُهمۡ ٱفَلَمَّ ِ ٱَوَما َ�ۡعُبُدوَن مِن ُدوِن  ۡ�َ�َ و از « ]٤٩-٤٨[مریم:  ﴾�َّ

خوانم، امید است که  و پروردگارم را می کنم گیری می خوانید، کناره شما و آنچه به جای الله می
 ،کردند و آنچه به جای الله عبادت میھا  آن در خواندن پروردگارم محروم نباشم. پس چون از

 .»..گیری کرد کناره
خداوند متعال کسانی را که برای کمک و رفع نیازھای خود غیر الله را به  و از طرفی

َ�َٓءُ�ُم ﴿فرماید:  آنجا که می خوانند، مشرک توصیف نموده است؛ فریاد می رََءۡ�ُتۡم ُ�َ
َ
قُۡل أ

ِينَ ٱ ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ْ مَِن  �َّ ُروِ� َماَذا َخلَُقوا
َ
�ِض ٱأ

َ
ٞك ِ�  ۡ� ۡم لَُهۡم ِ�ۡ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱأ ۡم  لسَّ

َ
أ

ٰ بَيِّنَٖت ّمِۡنُهۚ بَۡل إِن يَعُِد  ٰلُِمونَ ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهۡم كَِ�ٰٗبا َ�ُهۡم َ�َ  ﴾٤٠إِ�َّ ُغُروًرا ًضاَ�ۡعُضُهم َ�عۡ  ل�َّ
اید؟ به من نشان  دیده ،خوانید تان که به جای الله می بگو: آیا معبودان ای پیامبر!)«( ]٤٠[فاطر: 

ھا  آن ھا شرکتی دارند؟ یا به اند؟ یا اینکه در (آفرینش) آسمان دھید چه چیزی از زمین را آفریده
نیست) بلکه ھا  این یک از دلیلی از آن (برای شرک خود) دارند؟ (نه ھیچا ھ آن ایم که کتابی داده

 .»دھند ستمکاران جز فریب به یکدیگر وعده نمی

ِ ٱفََ� تَۡدُع َمَع ﴿کند:  گاھی نیز آن را ھمراه با وعید ذکر می إَِ�ًٰها َءاَخَر َ�تَُكوَن ِمَن  �َّ
�ِ�َ ٱ پیامبر!) ھیچ معبودی را با الله مخوان که از عذاب پس (ای « ]٢١٣[الشعراء:  ﴾٢١٣لُۡمَعذَّ

و به معنای انکار و نکوھش کسی  است و گاھی نیز در خطاب آمده .»شدگان خواھی بود

ِ ٱَوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿خواند، ھمچون این آیه:  است که غیر الله را می َما َ� يَنَفُعَك َوَ�  �َّ
َكۖ  رساند و نه زیانی به تو  الله، چیزی را که نه سودی به تو می و به جای« ]١٠٦[یونس:  ﴾يَُ�ُّ

 .»نخوان ،رساند می

ا تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ﴿گاھی نیز به معنای اخبار و استخبار است:  رََءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ ٱقُۡل أ ُروِ�  �َّ

َ
أ

ْ مَِن  �ِض ٱَماَذا َخلَُقوا
َ
ۡم لَُهۡم ِ�ۡٞك ِ�  ۡ�

َ
َ�َٰ�ِٰت� ٱأ ) بگو: ھا آن ای پیامبر، به«( ]٤[األحقاف:  ﴾لسَّ

اند؟ یا  خوانید، به من نشان دھید چه چیزی از زمین را آفریده اید آنچه را که جز الله می آیا دیده
 . »اند؟! ھا شرکت داشته در (آفرینش) آسمانھا  آن اینکه



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ١٧٤

ْ ٱقُِل ﴿:  این آیه و ِينَ ٱ ۡدُعوا ِ ٱزََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  �َّ َّ�  �ِ ٖ� َ�َٰ�ٰتِ ٱَ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ  لسَّ
�ِض ٱَوَ� ِ� 

َ
ٖك َوَما َ�ُ  ۡ� ای پیامبر!) «( ]٢٢[سبأ:  ﴾٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

ه در وزن ذر ھا) ھم پندارید، (به فریاد) بخوانید، (آن بگو: کسانی را که غیر از الله (معبود خود) می
ھا و در زمین مالک نیستند و در (آفرینش و تدبیر) آن دو ھیچ شرکتی ندارند و او (= الله)  آسمان
 .»یاور و پشتیبانی نداردھا  آن از میان

ای عوام شیعه، اگر بر این باورید که دعا عبادت است، خداوند در ھیچیک از آیات قرآن 
کریم شریک قرار دادن کسی را ھمراه او در فریادرسی و دعا کردن، نخواسته و به آن امر 
نکرده است و نه پیامبر و نه رسول و نه ولی و نه فرشته، ھیچیک را استثنا نکرده است!! 

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱ�َذا َس� إِذَا  �َّ

ْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ  ْ ِ� َوۡ�ُۡؤمِنُوا و چون بندگانم، از تو « ]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبوا
که مرا بخواند، اجابت  میدعاکننده را ھنگامن بپرسند، به راستی که من نزدیکم، دعای  ی درباره

 .»یابند پس (آنان) باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند، باشد که راه کنم. می
سوال اینجاست که چرا ندای  با توجه به آیاتی که در این زمینه در قرآن وارد شده است

را ھا  آن دھید و سر می "یا زینب"و  "یا زھرا"و  "یا صاحب الزمان"و  "یا حسین"و  "یا علی"
 خوانید؟! به فریاد می

دھید، درواقع ایشان را در  را در دعا با الله شریک قرار میھا  آن دانید وقتی مگر نمی
خواند،  اید؟! زیرا کسی که الله را می مقام الله در علم و قدرت و شنوایی و بینایی قرار داده

گاه است، تا جایی  شنود و او را می داند که الله تعالی سخن او را می می بیند و از حال او آ
خوانیم، بی آنکه ھیچ صدایی شنیده شود،  پروردگار خود را در دل و نھان می یکه ما گاھ

توانیم از او  شنود و چیزی را نمی بیند و سخن ما را می  دانیم الله متعال ما را می زیرا می
 مخفی کنیم.

رای پروردگارش است و این فطرتی است موجود در قلب این اعترافی از جانب بنده ب
و بر این  ست و علم او بر ھمه چیز محیط استخداوند بر ھر چیزی توانا داند بنده که می

ای  ای خالص و رابطه اساس است که گفته شده: دعا مغز عبادت است. پس دعا عقیده
کند و این  عبادت می قوی میان خالق و مخلوق است و بنده پروردگارش را بر اساس آن

 ترین عبادات در مقام عقیده است و از جایگاه بس عظیمی برخوردار است. عبادت از بزرگ
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 پاک و منزه است پروردگاری که بر چنین مشرکانی حجتش را به روشنی اقامه کرده

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿فرماید:  و می است ِينَ ٱوَ  لُۡمۡلُكۚ ٱَر�ُُّ�ۡم َ�ُ  �َّ َما َ�ۡملُِكوَن  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ
ْ ٱإِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  ١٣ِمن قِۡطِم�ٍ   ۡلقَِ�َٰمةِ ٱلَُ�ۡمۖ َو�َۡوَم  ۡسَتَجابُوا

كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ  پروردگار شما، این است الله « ]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
خرما  ی وزن) پوست نازک ھسته خوانید (ھم فرمانروایی از آِن اوست و کسانی را که به جای او می

شنوند و (به فرض) اگر بشنوند  را بخوانید (صدای) خواندن شما را نمیھا  آن مالک نیستند. اگر
گاه کنند و ھیچکس م دھند و روز قیامت شرک شما را انکار می به شما پاسخ نمی انند (الله) آ

 .»کند خبردارت نمی

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ھشدار خداوند متعال واضح و روشن است و نیازی به تفسیر و مفسر ندارد:   َّ� 
ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  �َّ

َ
 ﴾١٩٤فَۡليَۡسَتِجيبُواْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ۡدُعوُهمۡ ٱِعَباٌد أ

 خوانید، بندگانی ھمچون شما ھستند، پس ی را که غیر از الله میھای آن گمان بی« ]١٩٤[األعراف: 
الله ھستند)، پس باید (دعای) شما را اجابت ھا  آن گویید (و را بخوانید، اگر راست میھا  آن

 .»کنند!
که نه صدایش را  خواند درحالی انسان نیازمند چگونه مردگان داخل قبر را به فریاد می

ھا  این توانند استجابت کنند؛ آیا بینند و اگر ھم ببینند، نمی نه او را می شنوند، می
نامند، از جمله رقود (خفتگان)  دانند که شخص خفته در قبر که ضریحش را مرقد می نمی

دانند،  است؟!! چگونه کسانی را که در قبرھا مدفونند، با پروردگار خود شریک می
میرد و تنھا اوست که  ی پا برجایی است که نمی زندهدانند خداوند متعال  که می درحالی

گاه است و بر اجابت آن تواناست.ھا  آن شنود و از احوال را میھا  آن دعای  آ
 دھد، به خداوند اطمینان ندارد میگویا این فرد، آنگاه که دیگری را شریک خداوند قرار 

کاھد!! پاک و منزه است پروردگار متعال که  یا از مقام پروردگار در صفات و قدرت او می

َمآءِ ٱقُۡل َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ﴿فرماید:  می �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
َوَمن ُ�ۡرُِج  ۡ�

ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  َ�ِّ لۡ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  لَۡمّيِِت ٱمَِن  ۡلَ�َّ ٱ ۡمَر
َ
ۚ ٱفََسيَُقولُوَن  ۡ� ُ فََ�  �َّ

َ
َ�ُقۡل أ

دھد؟ کیست که مالک  بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می« ]٣١[یونس:  ﴾٣١َ�تَُّقونَ 
آورد و مرده را از زنده بیرون  ھاست؟ و چه کسی زنده را از مرده بیرون می شنوایی و بینایی

پس بگو: ». الله«درنگ خواھند گفت:  بی کند؟ پس ه کسی کار (جھان) را تدبیر میآورد؟ و چ می
 .»ترسید؟! آیا (از او) نمی«
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 و ما با توسل به است اگر بگویید خداوند برای امامان مقام و جایگاه بلندی قرار داده

ِ ﴿جوییم، قرآن چنین پاسخ خواھد داد:  به خداوند نزدیکی میھا  آن َّ�ِ �َ
َ
 ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ�

ِينَ ٱوَ  ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�  ۦٓ مِن ُدونِهِ  �َّ
َ
ِ ٱأ َ ٱُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ�ُۡ�ُم بَۡينَُهۡم  �َّ

َ ٱِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  ارٞ  َ�ِٰذبٞ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ گاه باشید « ]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ آ
 که به جای او معبودان (و اولیای) گرفتند (و گفتند) الله است و کسانی خالص از آنکه دین 

گمان الله (روز قیامت)  که ما را به الله نزدیک کنند بی کنیم جز برای این را عبادت نمیھا  این
که دروغگوی ناسپاس است،   کسی راکند، الله آن  در آنچه اختالف داشتند، داوری میھا  آن میان

 . »کند ھدایت نمی

فََحِسَب ﴿فرماید:  می ھمچنین
َ
ِينَ ٱأ ۚ إِ�َّآ  �َّ ۡوِ�َآَء

َ
ْ ِعَبادِي ِمن ُدوِ�ٓ أ ن َ�تَِّخُذوا

َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

ۡ�َتۡدنَا َجَهنََّم لِۡلَ�ٰفِرِ�َن نُُزٗ� 
َ
ند که بر که کافر شدند؛ گمان می آیا کسانی« ]١٠٢[الکهف:  ﴾١٠٢أ

ی کافران آماده یگمان ما جھنم را برای پذیرا بندگان مرا بجای من اولیای خود بگیرند؟! بی

فََحِسَب ﴿. »ایم کرده
َ
یح است و از این کار صحھا  آن یعنی: چنین باور دارند که این کار ﴾أ

متعال در ارتباط با امامان منطبق است؛ خداوند ھا  آن این آیه بر شیعه و باور ؛برند سود می

ۚ َسيَۡ�ُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم ﴿فرماید:  و می است در جای دیگری به این افراد پاسخ داده َّ�َ
ا چنین نیست، (بلکه) به زودی (معبودھا) عبادت آنان « ]٨٢[مریم:  ﴾٨٢َوَ�ُ�ونُوَن َعلَۡيِهۡم ِضدًّ

که در روز  تاس . به ھمین خاطر خبر داده»را انکار خواھند کرد و بر ضدشان برخیزند
 دھد. و منزلگاه ایشان قرار می کرده است آمادهھا  آن قیامت، جھنم را برای

ھشدار! ھشدار! ای عوام شیعه، بیندیشید و انصاف به خرج دھید، قبل از آنکه روزی 
بیاید که پشیمانی سودی ندارد، روز حسرت و نشور؛ خود و ضعف و فقر و نیاز خود و 

 در برابر پروردگار خود در روز قیامت به یاد آورید.تان را  فرزندان و دوستان
الله تعالی دور نیست، ھمچنانکه برای ارتباط بین خود و بندگانش نیازمند واسطه و 

گاه  تر است. تر و نزدیک مترجم نیست؛ بلکه خداوند متعال از خود انسان به او آ
الله ھستند یا اینکه با پرسم: آیا امامان بندگان  من از تمامی شیعیان این سؤال را می

 پروردگار تعالی در یک مرتبه قرار دارند؟!
بندگان الله ھستند و با الله برابر نیستند، بلکه غیر الله ھا  آن ھمگی پاسخ خواھند داد:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  ھستند؛ خداوند متعال می ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ  �َّ
َ
ِعَباٌد أ
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ْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ۡدُعوُهمۡ ٱفَ  ی را که ھای آن گمان بی« ]١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤فَۡليَۡستَِجيُبوا
 گویید (و را بخوانید، اگر راست میھا  آن خوانید، بندگانی ھمچون شما ھستند، پس غیر از الله می

اقرار خود شما،  . حال که طبق»الله ھستند)، پس باید (دعای) شما را اجابت کنند!ھا  آن
فرماید:  خواھید؟ الله تعالی می امامان غیر الله ھستند، پس چرا نیاز خود را از آنان می

نَّ ﴿
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ۡ�َقُّ ٱُهَو  �َّ

َ
نَّ  ۡلَ�ِٰطُل ٱَوأ

َ
َ ٱَوأ  ﴾٣٠ۡلَكبِ�ُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱُهَو  �َّ

باطل  ،خوانند است که الله حق است و ھمانا آنچه به جز او می این بدان (سبب)« ]٣٠[لقمان: 

ِ ٱَوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿فرماید:  و می .»است و ھمانا الله است که باال و بلند مرتبه بزرگ است َّ� 
َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  ٰلِِم�َ ٱَما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ و به جای الله، « ]١٠٦[یونس:  ﴾١٠٦ل�َّ

رساند نخوان، پس اگر چنین کنی،  رساند و نه زیانی به تو می چیزی را که نه سودی به تو می
خوانند،  . در این آیه خداوند متعال کسانی که غیر او را می»گمان از ستمکاران خواھی بود بی

 ترین ظلم، شرک به الله تعالی است!! و بزرگ است ظالم نامیده
گویید: ای الله به حق محمد و آل محمد ... مگر محمد  در دعاھای خود می یچرا گاھ

گویید: شما  دانید؟!! و به اھل سنت می تر از الله و اسماء او تعالی می و اھل بیت او را بزرگ
 خوانید؟ آنان نمی ی با محمد و آل بیت او بغض و دشمنی دارید، زیرا خداوند را به وسیله

ِ ﴿گوییم:  ا میما با اطمینان به شم ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
ۖ  ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ� و « ]١٨٠[األعراف:  ﴾بَِها

یا اینکه شما الله و اسامی الله  »ھا) او را بخوانید ھای نیک است، پس به آن (نام برای خدا، نام
 دھید!!؟ دانید و ھمراه با او اربابانی قرار می را کافی نمی

ۡجنِ ٱَ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿فرماید:  خداوند متعال از زبان یوسف می ِم  لّسِ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡرَ�اٞب مُّ

َ
َءأ

ُ ٱ ارُ ٱ لَۡ�ِٰحدُ ٱ �َّ نَزَل  ۦٓ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِ  ٣٩لَۡقهَّ
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ُ ٱ ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�ُۡ�مُ ٱۡلَ�ٍٰن� إِِن بَِها مِن سُ  �َّ ٓ إِيَّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
َمَر �

َ
ِ أ َوَ�ِٰ�نَّ  لَۡقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱإِ�َّ ِ�َّ

 َ�َ�ۡ
َ
ای رفقای زندانی من! آیا معبودان پراکنده « ]٤٠-٣٩[یوسف:  ﴾٤٠َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّاِس ٱأ

ھایی را  کنید مگر نام به جای الله (چیزی را) عبادت نمی(متعدد) بھترند یا الله یکتای قھار؟ شما 
نازل نکرده است، ھا  آن اید، الله ھیچ دلیلی بر (اثبات) داده ھا  آن تان به که خود و نیاکان

فرمانروایی تنھا از آن الله است، فرمان داده است که جز او را عبادت نکنید، این است دین راست 
 .»دانند نمی و استوار و لیکن بیشتر مردم

اند: خداوند آنان را به تقرب به  گفتهھا  آن و به  اند علمای شیعه عوام خود را فریب داده
با افترا و دروغ به این آیه است و  فرمان داده  ھا، آن امامان و مقامات ی به واسطه او
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َها ﴿: کنند استدالل می ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  �َّ ْ ِ�  لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�تَُغٓوا َوَ�ِٰهُدوا

خدا بترسید و به  اید! از که ایمان آورده ای کسانی« ]٣٥[المائدة:  ﴾٣٥لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۦَسبِيلِهِ 
 . »سوی او تقرب جویید و در راه او جھاد کنید، باشد که رستگار شوید

ای برای رسیدن به آن است، اگر یک دانش آموز  گویم: برای ھر ھدفی، وسیله می
کوشد تا به درجات باالی علمی برسد  مدرسه بخواھد، وارد دانشگاه یا مراکز عالی شود، می

و در نھایت به این ھدف خود برسد؛ ھمچنین سعی و تالش در عبادت الله و تقوای او 
 کند سعادت دنیا و آخرت را کسب میدن به آن چنگ ز ای است که ھرکس با وسیلهھمان 

و خداوند دارای صفات واال است، پاک و منزه است و ھیچ کسی ھمانند او نیست و دلیل 
تر به اجابت است تا  دانیم، دعای مؤمنان نیک نزدیک آن نیز این است که ھمگی ما می

 افراد فاسد و مفسد.
اش؛ و این  و ترک نواھی تعالخدواند مام اوامر وسیله یعنی عبادت خداوند متعال با انج

 ھای پی در پی پروردگار متعال. ماست برای رسیدن به رحمت ی وسیله
 حال وضعیت چگونه خواھد بودکنند،  علمای شیعه آیات واضح و روشن را تحریف می

 وقتی نصی بیابند که بتوانند آن را مطابق ھوی و ھوس خود و با تکیه بر جھل عوام شیعه
از قرآن که آیاتش در تأیید یکدیگر است، تأویل نمایند؟!! حال آنکه در ھمین ھا  آن و دوری

و  است قرآن آیات متعددی وجود داد که معنای واقعی آیه مورد تأویل شیعه را تأیید کرده
 .باشد میمخالف تأویل اشتباه شیعه 

یاری ھا  آن اند که از فرمان دادهگوییم: آیا امامان شما به شما  رو به عوام شیعه می از این
 اند که در دعای خود و نیازھای خود را از ایشان بخواھید یا شما را توصیه کرده بجویید

را با خدا شریک گردانید؟!! کسانی که شما را به این شرک دعوت داده و ھا  آن
به سوی  شما و مؤسسان دین شما ھستند که ی کننده اند، علمای گمراه و گمراه فراخوانده

 خوانند. فرامی  آتش
شوم: به  امامان از شرک شما بری ھستند؛ در ذیل روایتی را از ابوعبدالله متذکر می

کنید. ابوعبدالله  ھا را مقدر می گوید: شما روزی بنده ایشان گفته شد: مفضل بن عمر می
غذای کند؛ من به دنبال  بخدا قسم کسی جز الله تعالی روزی ما را تعیین نمی«گفت: 

 روم تا اینکه خوراک شود و در فکر فرو می ام تنگ می گردم تا اینکه سینه ام می خانواده
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 –». گیرم، خداوند او را لعنت کند آورم و آن زمان است که آرام می را به دست میھا  آن
 ١و از او اعالن بیزاری کرد. –منظورش مفضل است 

ِيَن ﴿ فرماید: پاک و منزه است پروردگار متعال که می َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِ�َّ
ا ُكنُتۡم إِيَّانَا َ�ۡعبُ  َ�ٓؤُُهم مَّ َ�ٓؤُُ�ۡمۚ فََز�َّۡلَنا بَۡيَنُهۡمۖ َوقَاَل ُ�َ نُتۡم َوُ�َ

َ
ْ َمَ�نَُ�ۡم أ ُ�وا َ�ۡ

َ
 ٢٨ُدونَ أ

 ِ ِ ٱفََكَ�ٰ ب و «( ]٢٩-٢٨[یونس:  ﴾٢٩َشِهيَدۢ� بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�ۡم إِن ُكنَّا َ�ۡن ِعَباَدتُِ�ۡم لََ�ٰفِلِ�َ  �َّ
بگوییم: شما و  ،که شرک آوردند را گرد آوریم، سپس به کسانیھا  آن ی که ھمه به یاد آورید) روزی

 شان (به م و معبودھایکنی را از یکدیگر جدا میھا  آن تان در مکان خودتان بمانید؛ پس معبودھای
کردید، پس، بس است که الله میان ما و شما گواه باشد که  گویند: شما ما را عبادت نمی ) میھا آن

ۚ َسَيۡ�ُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم َوَ�ُ�ونُوَن ﴿فرماید:  و می »خبر بودیم ما یقینًا از عبادت شما بی َّ�َ
ا (بلکه) به زودی (معبودھا) عبادت آنان را انکار  چنین نیست،« ]٨٢[مریم:  ﴾٨٢َعلَۡيِهۡم ِضدًّ

اعالن ھا  آن و از کنند میرا انکار ھا  آن . یعنی عبادت»خواھند کرد و بر ضدشان برخیزند
 کنند و آیات وارده در این زمینه بسیار است. برائت می

َ�ۡلُُقُ�ۡم ِ� ﴿خواھم ھمراه با من در این آیه تدبر کنند:  اکنون از تمامی شیعیان می
َ�ٰتُِ�ۡم َخۡلٗقا ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡلٖق ِ� ُظلَُ�ٰٖت ثََ�ٰٖث�  مَّ

ُ
ھای  شما را در شکم« ]٦[الزمر:  ﴾ُ�ُطوِن أ

. زمانی را تصور کن »آفریند گانه می ھای سه تان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر، در تاریکی مادران
قرار داشتی؛ پس خداوند متعال به بھترین ھای سه گانه  که در بدن مادرت و در این تاریکی

ترین صورت، تو را خلق کرد، اعضای داخلی بدن کوچک تو را در این  شکل و دقیق
تواند چنین  ھای سه گانه با نھایت دقت به وجود آورد ... چه کسی جز الله می تاریکی

چک و شد؛ آنقدر کو که کوچک بودی و چشمانت باز نمی کند؟ تو را روزی داد درحالی
ضعیف بودی که توان کسب رزق و روزی را نداشتی! آری، این الله یکتاِی شنواِی بیناست 

دھد؛ خداوندی که بھترین روزی دھندگان است! وقتی پا  و می است که تو را روزی داده
به این دنیا گذاشتی، شخصی را به خدمت تو درآورد تا نیازھای تو را برآورده نماید، زیرا تو 

                                           
؛ عن أبي عبد الله حینما قیل لـه: "إن المفضل بـن عمر یقول: إنکم ٣٢٣؛ رجال الکشي: ٢٥/٣٠١بحار األنوار:  -١

 صدري فضاق لعیالي طعـام إلـی احتجب ولقد الله، إال أرزاقنا یقدر ما والله«: فقالتقدرون أرزاق العباد". 

 -المفضل بذلك یرید – »الله لعنه نفسي، طابت فعندها قوتهـم أحرزت حتی ذلك فـي الفکرة بـي وأبلغـت

 .منه وبريء
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ضعف قرار داشتی و توان انجام ھیچ کاری را نداشتی؛ پس خداوند متعال قبل از در نھایت 
اینکه پا به این دنیا بگذاری، رزق تو را آماده کرد، از شیری کامل و متناسب وضع تو با 

لطیف است و بر  متعال اللهمادر مھربانت قرار داد؛  ی حرارت مناسب، در سینه ی درجه
گاه. آنچه می   خواھد دانای آ

اگر ھنگام قرائت آیات پروردگار، چنین تصوراتی با خود داشته باشیم و آیات الھی را با 
یابد و بنده برای پروردگار خود شکرگذار و ستایشگر  تدبر بخوانیم، ایمان مؤمن افزایش می

و  ا از شخصی جز خداوند بزرگ بخواھدکند از اینکه چیزی ر خواھد شد و حیا می
خواھد از کسی جز او چیزی را تقاضا کند، زیرا خداوند متعال در نھایت قدرت و شأن و  نمی

ترین عطا کننده  و بزرگ است بلند مرتبگی قرار دارد و بیشتر از ھر کسی اکرام نموده
 است.

را به ھا  آن خواھی! به من بگو: آیا کسانی که ای کسی که نیازھایت را از غیر الله می
ھای سه گانه رزق  و در آن تاریکی اند خوانی، تو را خلق کرده و به تو عافیت داده فریاد می
نیز چون تو ھا  آن نه از تو خبر داشتند و نه از نیاز تو؛ بلکهھا  آن دادند؟ بلکه تو را می

ای تشکیل شدی که حتی با چشم نیز دیده  ی ضعیف و ناتوان بودند. تو از نطفهتمخلوقا
م شروع به رشد کردی و طول تو به یک سانتیمتر و وزن تو به چیزی شد، سپس کم ک نمی

خوانی رسید. این خداوند بود که تو را خلق کرد و به تو توجه  ای که می کمتر از این برگه
نمود و با نعمت و حفظ و قدرت عظیم خود، تو را پرورش داد تا اینکه انسان کاملی شدی و 

خوانند!!  بینیم که باز غیر الله را به فریاد می مانی را میعقلت کامل شد، اما با این ھمه ظال
مادرت بودی بی آنکه از او چیزی بخواھی، تو را عافیت و  شکموقتی در  براستی کسی که

 و او را به فریاد بخوانی؟!! نیرزق و روزی داد، چگونه خواھد بود وقتی از او درخواست ک
کرد برای بیان  اوند جز این آیه را نازل نمیای وجود دارد که اگر خد در قرآن کریم آیه

َها ﴿حق و اتمام حجت بر ھر مشرکی کافی و شافی بود و آن آیه این است:  ُّ�
َ
�  �َّاُس ٱَ�ٰٓ

ْ ٱُ�َِب َمَثٞل فَ  ِينَ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ۡسَتِمُعوا ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ْ ٱلَن َ�ۡلُُقواْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ  �َّ  ۥۖ َ�ُ  ۡجَتَمُعوا
بَاُب ٱ�ن �َۡسلُۡبُهُم  الُِب ٱا �َّ �َۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضُعَف  ٔٗ َشۡ�  �ُّ ای « ]٧٣[الحج:  ﴾٧٣لَۡمۡطلُوُب ٱوَ  لطَّ

گمان کسانی را که به جای الله (به  مردم! مثلی زده شده است، پس به آن گوش فرا دھید: بی
اگر چه (ھمگی) برای این (کار) گرد  توانند مگسی را بیافرینند، خوانید، ھرگز نمی خدایی) می

توانند از آن باز پس گیرند، (آری) طالب و مطلوب  برباید، نمیھا  آن آیند و اگر مگس چیزی را از
 .»(= عابد و معبود) ناتوانند
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ِ�نًَّة ﴿ھای مشرکین به وضوح در این آیه تجلی یافته است:  نشانه
َ
ٰ قُلُو�ِِهۡم أ وََجَعۡلَنا َ�َ

ن َ�ۡفقَ 
َ
ۡدَ�ٰرِهِۡم ُ�ُفوٗر� ۥوَۡحَدهُ  لُۡقۡرَءانِ ٱُهوهُ َوِ�ٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٗرۚ� �َذا ذََكۡرَت َر�ََّك ِ� أ

َ
ٰٓ أ  ﴾٤٦َولَّۡواْ َ�َ

ان ش ھای دھیم تا آن را در نیابند و در گوش ھایی قرار می شان پوشش ھای و بر دل« ]٤٦[اإلسراء: 
با نفرت ھا  آن و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی، گذاریم که نشنوند) سنگینی (می

 .»گریزند) کنند (و می پشت می

یی: بگو: یعنی وقتی ﴾ۥوَۡحَدهُ  ۡلُقۡرَءانِ ٱ�َذا ذََكۡرَت َر�ََّك ِ� ﴿فرماید:  اینکه الله متعال می

ۡدَ�ٰرِهِۡم ُ�ُفوٗر�﴿ کنی: آن را تالوت می له، در قرآن کال إله إال الله وحده ال شری
َ
ٰٓ أ  ﴾٤٦َولَّۡواْ َ�َ

ھا  آن شان که وابسته و دلباخته ھا و امامان یا اولیای یعنی: با عصبانیت و اندوه به سوی بت
 و ورزند میتکبر توحید الله متعال  از پذیرفتنشوند و  و پراکنده می کنند میبودند پشت 

 زنند. سر باز می
گردانی از توحید  این یک حقیقت قرآنی است که ھیچ شکی در آن نیست و آن روی

از عوام و نیز علمای شیعه این مساله را باشد. من خود  خداوند یکتا در عبادت و دعا می
توحید و وجوب یکتایی الله تعالی در عبادت و دعا  ی ام، آنگاه که در مسأله مشاھده نموده

 .کردم می گفتگوبا ایشان 
گفتند: یا الله یا علی، یا  گفتم: تنھا بگویید یا الله، می فھماندم و می وقتی به آنان می

و بر این باور بودند  خود ما را ناراحت و عصبانی کنند گفتند: یا علی! تا با این کار فقط می
عال وقتی فقط از الله متبه امامان دارد. لذا ھا  آن که این کار داللت بر ایمان قوی و ثابت

گاه به  ، بر آنان گران میگوییم سخن میھا  آن با آید؛ پاک و منزه است خداوند متعال که آ

ُ ٱ�َذا ذُكَِر ﴿را اینگونه توصیف کرده است: ھا  آن نھان و آشکار است و زَّۡت ٱوَۡحَدهُ  �َّ
َ
 ۡشَمأ

ِينَ ٱقُلُوُب  َّ�  ِ ِينَ ٱ�ذَا ذُكَِر  �ِخَرةِ� ٱَ� يُۡؤمِنُوَن ب ونَ  ۦٓ مِن ُدونِهِ  �َّ  ]٤٥[الزمر:  ﴾٤٥إِذَا ُهۡم �َۡستَبِۡ�ُ
متنفر (و بیزار)  ،که به آخرت ایمان ندارند ھای کسانی که الله به تنھایی یاد شود دل و ھنگامی«

 . »شوند شادمان میھا  آن که کسانی غیر از او یاد شوند، آنگاه است که شود و ھنگامی می
شوند و در دعاھای خود  علی و زھرا و حسین و دیگر امامان شاد میھا با ذکر و یاد  آن

شود؛  شان دچار تنفر و بیزاری می ھای خوانند، زیرا پناه بر خدا، قلب فقط الله را نمی
از ھا  آن ایم که در دعا تنھا خدای یگانه را بخوانند، پس وای بر ما ندیده و نشنیدهنانکه چ

 است. ای که به ایشان داده شده  وعده



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ١٨٢

خوانی و یا در طلب نیازھای خود کسی را با  ای کسی که در دعای خود غیر الله را می
شود و خداوند نیازت را برآورده  گردانی، یقین بدان آنگاه که دعایت اجابت می او شریک می

ای)، در معرض استدراج ھستی و این  که دست به دامان امامان شده کند (درحالی می
 کند. محبت و رضای خداوند از تو نیست و خداوند تو را در طغیان و ظلمت غرق می ی نشانه

ھایی که در باب کرامات حسینیه و عباسیه و کرامات زیارت عاشورا از عوام و  داستان
را به عبادت و تقدیس ھا  آن شنویم، از جانب شیطان است، زیرا اوست که علمای شیعه می

 خواند. غیر الله فرا می
تردید ثابت است و  ھای صالح این امت نیستیم و این بی منکر کرامات برای انسانما 

و برایش شریکی  است خود که او را به یگانگی خوانده ی خداوند با دادن کرامت به بنده
 کند. شود، او را تثبیت می قائل نمی

کرامات اولیا به اتفاق اھل اسالم و سنت و جماعت، «گوید:  می / عالمه ابن تیمیه
حق است؛ قرآن کریم در چندین جا و احادیث صحیح و آثار متواتر از صحابه و تابعین و 

منکر آن ھا  آن غیره بر آن داللت دارد؛ تنھا اھل بدعت از معتزله و جھمیه و پیروان
شود، یا  ادعا میھا  آن ستند یا برایھستند، اما بسیاری از کسانی که مدعی کرامت ھ

گردد، راه چاره این است که این مسأله با دقت و  دروغگو ھستند یا امر بر آنان مشتبه می
زند که  ای سر می فھم صحیح بررسی شود، زیرا از برخی از گمراھان، کارھای خارق العاده

تلبیس شیطان است که این  کند، این کار نیز کرامت است، درحالی شخص جاھل گمان می

رَۡسۡلَنا ﴿فرماید:  است؛ خداوند متعال میھا  آن چراکه شیطان ولی
َ
آ أ َّ�

َ
لَۡم تََر �

َ
َ�ِٰط�َ ٱ� َ�َ  لشَّ

� ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ّزٗ
َ
ای پیامبر!) آیا ندیدی که ما شیاطین را بر کافران «( ]٨٣[مریم:  ﴾٨٣تَُؤزُُّهۡم أ

 ١.»سخت بر انگیزندرا ھا  آن فرستادیم (و مسلط نمودیم) تا
اند و از  داستان کراماتی که علما و عوام شیعه در رؤیاھا و یا نزد ضریح امامان خود دیده

گویند از این دست است! اما آنگاه که خداوند آنان را برانگیزد، حقیقت امر را  آن سخن می
 اند. خواھند فھمید و خواھند دانست که در گمراھی آشکاری بوده

دارم به عوام شیعه و شیعیان صاف و ساده ھشدار دھم که با عقل و  در پایان دوست
تبرک جستن به آن را اجازه شان و  انصاف بیندیشند که اگر خداوند استغاثه به قبر امامان

علی و زھرا و ھا  آن دانست، قبور تمامی امامان ایشان و در رأس یا آن را عبادت می داد می

                                           
 .٢/٦٣مختصر الفتاوی المصریة:  -١
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نمود چنانکه ھیچ دو  فه بر ھمگان معلوم و آشکار میرا ھمانند کعبه مشرھا  آن ضریح
 نفری در صحت آن با یکدیگر اختالف نداشتند!!. 

داد، قبر پیامبر  اگر الله متعال استغاثه به قبور یا تبرک جستن به آن را اجازه می 
شد! و خداوند  بیشترین بھره و نصیب را در این زمینه داشت و ھمانند کعبه طواف می

کرد که نزد قبر سید فرزندان آدم و برترین مخلوقات  ی شیعه این را فراھم میحداقل برا
نبوی شریف اتفاق است، این عبادات را بجای آورند و خداوند  ی که بر دفن او در حجره
توجه  خواھد بگوید، ھمان گونه که بی نمود، حال ھر که ھر چه می این عبادات را بر پا می

 شرفه را فراھم نمود.به ھر مخالفی، طواف کعبه م
بینیم که قبر فاطمه مجھول و ناشناخته است، زیرا بر حسب اعتراف شیعه در  اما می

داند قبر او در کجا واقع است؛ ھمچنین  بقیع دفن شده است و شیعه بطور مشخص نمی
داند که کدامیک از این قبرھا، قبر  چھار امام در بقیع مدفونند و شیعه بطور مشخص نمی

شان است، این چھار امام عبارتند از: حسن، علی بن حسین زین العابدین، محمد  امامان
 باقر و جعفر صادق رضوان الله علیھم.

که ایشان در قصر امارت  نیز اختالف است، گفته شده س حتی در مورد مکان قبر علی
دفن شده است و این نظر مشھور و معروف است، اما ضریح ایشان در نجف است و شیعه 

که از نظر تاریخی چنین دیدگاھی  ؛ درحالیباشد می س ادعا دارد که آن مکان قبر علی
عاقالنه نیست و مشھور میان اھل سنت این است که قبری که در نجف است، قبر مغیره 

اند و این  باشد و علما و مورخین بزرگ بسیاری در این مورد سخن گفته می س بن شعبه
 اند. وام خود پنھان نمودهچیزی است که علمای شیعه از ع

 در نھج البالغه ابن ابی الحدید آمده است:
کشته شد، فرزندانش (به وصیت خود ایشان) تصمیم گرفتند قبر  ÷ وقتی علی«

ایشان را از ترس بنی امیه و منافقین و خوارج، پنھان دارند، در نتیجه مردم در رابطه با 
و نظرات مختلفی دارند؛  اند هسردرگم گشت –شب دفن ایشان  –مکان قبر ایشان در آن شب 

و با طناب بستند، از آن تابوت بوی کافور  ندفرزندان امام علی، تابوتی را بر باالی شتر نھاد
آمد و آن را شبانه از کوفه به ھمراھی یاران مطمئن خود، خارج نمودند و مردم گمان  می

دفن کنند و قاطری را  ‘ تا در کنار قبر ھمسرش فاطمه اند کردند آن را به مدینه برده
ای پوشیده بود که مردم گمان کردند او را در حیره دفن  و بر آن جنازه ندخارج کرد

آل  ی نمودند و چندین حفره کندند، یکی در فضای مسجد کوفه، یکی در حجره در قبیله
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در کنار باب وراقین در  جعده بن ھبیره مخزومی، یکی در خانه عبدالله بن یزید قسری
؛ –مکانی نزدیک کوفه  –یکی در ثویه  –محلی در کوفه  –کنار قبله مسجد و یکی در کناسه 

دانند  اند و مکان واقعی دفن ایشان را نمی درنتیجه مردم در مورد مکان قبر ایشان سردرگم
در شب ھا  آن دانستند، و تنھا فرزندان ایشان و یاران مخلص ایشان مکان قبر او را می

 ی و در نجف در جایی معروف به "غری" به توصیه ندبیست و یکم رمضان ایشان را خارج کرد
 ».بر مردم پوشیده مانده استھا  آن د، در نتیجه مکان قبرندخود ایشان او را دفن نمو

چگونه ھا  آن ھای پس از ، نسلدر آن زمان بر مردم پوشیده ماند س اگر قبر علی
گاه شوند؟!! درحالیتوانند از  می ھا  آن ھای قبل از که بر نسل مکان قبر علی بطور مشخص آ

 مخفی مانده است!! 
متوکل فرمان  ٢٣٦در سال «گوید:  اما در مورد قبر حسین؛ طبری در تاریخ خود می

داد قبر حسین بن علی و منازل پیرامون آن را تخریب کنند و مکان قبر او را درختکاری 
و سرباز مامور انجام این کار ندا داد  آمدن مردم به آن مکان شوندمانع  و آب دھند و نندک

و به زندان  نیمک میکه اگر تا سه روز دیگر کسی را در کنار قبر او ببینیم، او را بازداشت 
 اندازیم، در نتیجه مردم فرار کرده و دیگر به سوی آن نرفتند. می

که متوکل برای بار دوم قبر حسین  است طوسی شیخ شیعه در "األمالی" روایت کرده
و درختکاری و آبیاری نمود، بار اول در سال  و منازل پیرامون آن را تخریب کردبن علی 

وقتی  ٢٤٧ھـ چنین کرد و مردم را از رفتن به آن مکان بازداشت و بار دوم در سال  ٢٣٦
 روند و تعداد  میاز کوفه به کربال برای زیارت قبر حسینبه متوکل خبر دادند که مردمانی 

و فرماندھی بر سربازانش گمارد و فرمان  به آن سو اعزام کرد زیاد است، لشکری راھا  آن
و زمینش را  ندسپس قبرش را نبش کرد .ھشدار دھند ،داد تا به کسی که آن را زیارت کند

 درختکاری نمودند و مردم را از زیارت قبر او باز داشتند.
از جسد پاک ایشان  س که سر پاک و شریف حسینھمچنین معلوم و مشخص است 

گویند: قبر  و در مورد قبر او نیز اقوال مختلفی وارد شده است، برخی می است جدا شده
گویند: در نجف است، برخی  گویند: در مصر است، برخی می ایشان در شام است، برخی می

و  است ربال دفن شدهگویند: در کربال است و دیدگاه دیگر این است که در نزدیکی ک می
 گویند: در عسقالن فلسطین است.  برخی نیز می
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پرسند:  این در مورد جسد ایشان است، اما در مورد سر امام حسین، مردم تا به امروز می
سر امام حسین در کجا دفن شده است؟ در این مورد اختالف بسیار است و مؤرخین در 

 اقوال مختلفی دارند. ن نباشدبیان مکان قطعی آن چنانکه شک و تردیدی در آ
و ھمراه با  است گویند: سر امام حسین از دمشق به سوی آنان برگشته اھل عراق می

جسد مبارک ایشان بار دیگر در عراق دفن شده است؛ اما اھل شام اصرار دارند که سر 
اند؛ فاطمیون  ایشان پیوسته نزد آنان مدفون بوده و ھست و برای آن ضریحی درست کرده

و  است وقتی بر سرزمین مغرب و مصر حاکم شدند، گفتند: سر ایشان به مصر منتقل شده
 شود. است و ضریح ایشان در مسجد حسین در مصر موجود است و زیارت میدر آنجا مدفون 

ھا  آن که به زیارت قبور اولیا و بزرگان مراجعه کنیماگر به آن دسته از روایات شیعه 
و در مورد پاداش زیارت قبور، بخصوص قبر امام حسین بسیار مبالغه  اند تشویق کرده

ھا پس از  بینیم که این روایات سال ، مینددان میادات تا جایی که آن را برترین عب اند  نموده
را ھا  آن ھمین روایات مکان قبور اولیای عالوه بر اینکهوفات امامان تدوین شده است! 

 بطور مشخص و قطعی تعیین نکرده است.
عایشه دختر  ی سیده ی در خانه ج پیامبر خدا و رسول او سید و سرور جھانیان محمد

 کردند. در آن زندگی می ج ای که با پیامبر ابوبکر صدیق دفن شدند؛ خانه
ھجری در آن دفن شد؛ ایشان به ١٣در سال  س ، ابوبکر صدیقج بعد از پیامبر

دفن شود؛  ج توصیه کرده بود که در کنار دوستش رسول الله ل دخترش عایشه
کنار رسول الله حفر شد چنانکه سر ابوبکر زمانی که ابوبکر فوت شد قبری برای ایشان در 

در سال  س ؛ بعد از ایشان عمر بن خطابگرفت امبر قرار میپ پیدر برابر کتف چ
 ل از عایشه چنانکه قبل از وفات در این موردھجری در ھمین مکان دفن شد؛ ٢٤

 اجازه خواست و ایشان اجازه داد.
نزد ھا  آن وبکر و عمر و کرامتاین به صراحت و قطعیت داللت بر شرف و مکانت اب 

خداوند متعال و محبت الله و رسولش با او دارد؛ قبور این افراد نزد تمامی مسلمانان 
 معلوم و مشھور است و ھیچیک از مسلمانان در آن شک و تردید ندارد.

این درحالی است که امامان شیعه با اینکه نزد آنان جایگاه واالتری از ابوبکر و عمر 
و به کرامت دفن در کنار قبر جد خود سید  است نابود شدهھا  آن ھای قبرھا و ضریحدارند، 

اند!! اما  شده فوت ج رسول الله شھراند، علی رغم اینکه در  االنبیاء والمرسلین نایل نشده
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گاه به عالم غیب کند، اما حکمت خداوندِ  ا متوجه جایگاه آنان نمینقصی راین امر،  و   آ
که مردم غیر او را  است مردم در تدبیر امورشان چنین اقتضا نموده رحمت او نسبت به

 بزرگ ندارند و مرتکب شرک نشوند.
ھمچنین از علی و حسن و حسین نیز ثابت نیست که قبر فاطمه را زیارت کرده باشند، 

شد؛ ھمچنین  و مکان قبر ایشان دانسته می شد میکردند، این امر مشھور  اگر چنین می
واف پیرامون آن ه یکی از امامان به ایجاد گنبد و بارگاه بر قبور خود و طثابت نیست ک

یا اینکه خود ایشان به کسانی که برتر از آنان بودند ھمچون جدشان  دستور داده باشند
 استغاثه جسته و تبرک جویند. ل و یا مادرشان فاطمه زھرا س ، یا پدرشان علیج محمد

مکان قبر علی و حسین  ی و بررسی مسألهاگر عوام شیعه بدون تعصب به بحث 
بپردازند و بررسی کنند آیا مکانی که امروز به عنوان قبر آنان مشھور است، واقعا قبر 

گاھی یابند، اختالفات میان را ھا  آن ایشان است و بر اقوال تمامی علما و مورخین آ
ن از جمله مسائلی نوازد و ای مشاھده خواھند کرد و خواھند دید که ھرکس ساز خود را می

 اند. است که علمای شیعه چشم خود را بر آن بسته
ھا دالیلی قطعی مبنی بر اینکه قبر علی واقعا در نجف است و حسین در کربال  آن

خود و  ی مدفون است، در دست ندارند، بلکه برای اثبات این امر به تاریخ تحریف شده
ھا نگاشته  قبور موجود در این مکان روایاتی که بعدھا و به صورت مبھم در اثبات صحت

 ، تکیه دارند.است شده
اگر عوام شیعه از علمای خود دالیل قاطعی بخواھند که موجب اطمینان آنان باشد، با 

 سخنانی عقلی و یا توجیھات فلسفی بدون دالیل ثابت مواجه خواھند شد.

به جز تعداد اندکی مرتد  ج شیعه اعتقاد دارد که تمام اصحاب پیامبر
 .شدند

یکی از باورھای شیعه که مخالف کتاب الله و موید جعل احادیث از سوی ایشان است، 
جز تعداد اندکی، مرتد  ج گوید: تمام اصحاب پیامبر ت که میھاس آن آن دسته از روایات

 ارش کنند.توانند انک ثابت است و نمیھا  آن ھای شدند؛ این اعتقاد و باور فاسد در کتاب
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إال ثالثة، المقداد بن  ج د النبيـكان الناس أهل ردة بع«از ابوجعفر روایت است که گفت: 

مرتد  ج مردم پس از وفات پیامبر ی ھمه: «١»ود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاريـاألس
 ».شدند، به جز سه نفر، مقداد بن اسود، سلمان فارسی و ابوذر غفاری

و معانی واضح آن  ندخواھند پس از آنکه کتاب الله را تحریف کرد میھا از این طریق  آن
را با روایات موضوع خود نسخ نمودند، ریسمان محکم و مصدر و منبع موثق نقل دین را 

 قطع کنند.
ھا را برای  قطع نمایند و راه ،رساند ھایی که شیعه را به حق می با این روش تمامی راه 

 قبول امامت پوشالی و ساختگی خود ھموار سازند.
به ما رسانده است؟!!  –قرآن و سنت  –چه کسی غیر از صحابه دین را با منابع آن 

ای  ترین گردنه و خطرناکھا  آن ترین گمراھی بزرگھا  آن درواقع تکفیر صحابه از سوی

گاه می است که بدان راه مؤمنان را کج می َوَمن �َُشاقِِق ﴿ فرماید: کنند؛ خداوند دانای آ
َ َ�ُ  لرَُّسوَل ٱ ِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  لُۡهَدىٰ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ  ۦَما تََو�َّ

ھدایت (و راه حق) برایش روشن و ھرکس پس از آنکه « ]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا
 شد با پیامبر مخالفت کند و از راھی جز راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده

 .»و بد جایگاھی است )٢(ذاریم و او را به جھنم در افکنیموا گ است
گیری از صحابه  دھد، روایاتی با محتوای خرده شیعی به خود اجازه می ی چگونه جامعه

 پیامبر و تزکیه ی در قرآن کریم در ثنای صحابه  ی روشن ھا آیه که ده پذیرا باشد، درحالی را
وارد شده است؛ در برخی از این آیات خداوند احکم الحاکمین، به صحابه بشارت ھا  آن

نگوید: صحابه بعد از ھا  آن دھد و این از آن جھت است که کسی پس از بھشت و رضوان می
 مرتد شدند؛ از جمله این آیات عبارت است از:وفات پیامبرشان 

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ  ۦَ�َ
                                           

 .٢٢/٣٣٣؛ بحار األنوار، مجلسی: ١٦٢، کتاب سلیم بن قیس، ص: ٨/٢٤٥الکافي، کلینی:  -١

بودند، چرا که هنگام نزول این آیات غیر از ی گرامی هستند که اولین پیروان اسالم  مراد از مؤمنین، صحابه -٢

 صحابه گروهی به عنوان گروه مؤمنین وجود نداشت. [م]
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اعَ ٱُ�ۡعِجُب  رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  لُۡكفَّ ِينَ ٱ �َّ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ۡغفِ  ل�َّ  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
ۡجًرا َعِظيَمۢ�

َ
که با او ھستند، بر کافران  ) رسول الله است و کسانیج محمد (« ]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

بینی که از الله  سجده میرا در حال رکوع و ھا  آن سخت گیر (و شدید) و در میان خود مھربانند،
شان از اثر سجده (نمایان)  ھای در چھرهھا  آن (درستکاری) ی هطلبند، نشان فضل و خشنودی می

جوانه بزند، در انجیل ھمانند زراعتی که ھا  آن در تورات است و توصیفھا  آن است. این توصیف
کشاورزان را به شگفتی و بر پای خود ایستاده است و  تا محکم گردید سپس آن را تقویت کرد

که ایمان آوردند و ھا  آن کافران را به خشم آورد، الله به کسانی ازھا  آن دارد، تا از (دیدن) وامی
 .»است آمرزش و پاداش عظیمی داده ی هکارھای شایسته انجام دادند وعد

اصحابی را ھا،  که وقتی نصرانی است به من خبر رسیده«گوید:  می / امام مالک
این افراد از  است ، گفتند: بخدا سوگند چنانکه به ما خبر رسیدهکه فاتح شام بودنددیدند 

ھای پیشین مورد  واقعا در این مورد راست گفتند، این امت در کتاب». حواریون بھترند
ھستند؛  ج تعظیم و بزرگداشت قرار گرفته است و برترین این امت، اصحاب رسول الله

ھای نازل شده و اخبار متداول آورده است؛ به ھمین  ر کتابخداوند متعال ذکر آنان را د

� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ﴿فرماید:  خاطر است که می َوَمَثلُُهۡم ِ� ﴿فرماید:  سپس می ﴾�َّۡوَرٮٰةِ
ِ�يلِ ٱ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ

َ
یعنی آن را تقویت کرد.  ﴾ۥاَزَرهُ  َٔ َ� ﴿یعنی: جوانه زند؛  ﴾ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ ﴿یعنی: محکم و دراز گردد.  ﴾لََظ ۡسَتغۡ ٱفَ ﴿ اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ یعنی: به  ﴾لزُّ
 کنند و او با ، تأیید و نصرت میندنیز او را حمایت نمود ج ھمین شکل اصحاب رسول الله

کافران به ھا  آن ت ھمانگونه که سنبله و خوشه گیاه، با محصول است، تا از دیدنھاس آن
 ١آیند.خشم 

 عبارت است از: ج صحابه پیامبر ی از دیگر آیات روشن در تزکیه

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱمَِن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َّ� 

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ  لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

ھا  آن که به نیکی از و پیشگامان نخستین از مھاجرین و انصار و کسانی« ]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ
ھایی  باغھا  آن (نیز) از او خشنود شدند و برایھا  آن خشنود گشت وھا  آن پیروی کردند، الله از

                                           
 .٤/٢٠٤؛ تفسیر ابن کثیر: ١/٦االستیعاب، ابن عبدالبر:  -١
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آماده کرده است که نھرھا از زیر (درختان) آن جاری است، جاودانه در آن خواھند (از بھشت) 
 . »ماند، این کامیابی بزرگ است

ُ ٱلََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَعِن  �َّ نَزَل  لشَّ
َ
َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِهِۡم فَأ

ِكيَنةَ ٱ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا لسَّ
َ
که  ھنگامی -به راستی الله از مؤمنان « ]١٨[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

شان  بود دانست،  ھای ، پس آنچه که در درون دل)١(خشنود شد -زیر درخت با تو بیعت کردند
 . »پاداش دادھا  آن نازل کرد و پیروزی (و فتحی) نزدیک را بهھا  آن لذا آرامش را بر

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َما ُ�َبايُِعوَن  �َّ َ ٱُ�َبايُِعونََك إِ�َّ ِ ٱيَُد  �َّ َما يَنُكُث  �َّ يِۡديهِۡمۚ َ�َمن نََّ�َث فَإِ�َّ
َ
فَۡوَق �

ٰ َ�ۡفِسهِ  ۡوَ�ٰ بَِما َ�َٰهَد َعلَۡيُه  ۦۖ َ�َ
َ
َ ٱَوَمۡن أ ۡجًرا َعِظيٗما �َّ

َ
گمان  بی« ]١٠[الفتح:  ﴾١٠فََسُيۡؤ�ِيهِ أ

 کنند، دست الله باالی دست ، جز این نیست که با الله بیعت می)٢(کنند که با تو بیعت می کسانی
ت، پس ھرکس که پیمان شکنی کند، تنھا به زیان خودش پیمان شکسته است و ھرکس ھاس آن

 . »به آنچه که بر آن با الله عھد بسته وفا کند، بزودی پاداش عظیمی به او خواھد داد

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ْ مِن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٨ل�َّ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ مِن  ۡ�ِ

ٰٓ َ�ۡبلِ  ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا
ُ
ٓ أ ا ِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ۡهِۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦأ

ُ
[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

شان بیرون رانده شدند، از  ی) برای فقرای مھاجری است که از خانه و اموالاین اموال فَ «( ]٩-٨
و (نیز  راستگویانندھا  آن کنند، طلبند و الله و پیامبرش را یاری می الله فضل و خشنودی می

که پیش از آنان در دیار خود (مدینه دار االسالم) جای گرفتند و (نیز) ایمان آورده  برای) کسانی
ھای خود از آنچه (به  دارند و در دل دوست می ،شان ھجرت کنند ی را که به سویبودند، کسان

دارند،  را بر خود مقدم میھا  آن کنند و احساس حسد (و نیازی) نمی است، مھاجران) داده شده
اند،  که از بخل (و حرص) نفس خویش باز داشته شده ھرچند خودشان نیازمند باشند و کسانی

 . »رستگارانندھا  آن پس
                                           

اند،  هیچیک از کسانی که زیر درخت با من بیعت کرده«کند که فرمود:  روایت می ج از رسول الله س جابر -١

 ). [م]٤٦٥٣و ابو داود:  ٢٤٩٦و صحیح مسلم:  ٣/٣٥٠(مسند احمد: ». شوند وارد دوزخ نمی

مراد از این بیعت، بیت رضوان است که در روز حدیبیه زیر درختی انجام گرفت. (تفسیر ابن کثیر). جابر بن  -٢

و » یدشما بهترین مردم روی زمین هست«در روز حدیبیه خطاب به ما فرمود:  ج گوید: رسول الله عبدالله می

 ). [م]٤١٥٥تعداد ما در آن روز یک هزار چهار صد نفر بود. (صحیح بخاری 
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نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿
َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  لَۡفۡتحِ ٱَ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ ِينَ ٱَوَ�َٰتَل َّ� 

ْۚ َوُ�ّٗ  ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا نَفُقوا
َ
ُ ٱوََعَد  أ � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ  ]١٠[الحدید:  ﴾١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ
که پس از  کسانی از شما که قبل از فتح (مکه) انفاق کردند و (با مشرکان) جنگیدند (با کسانی«

مقام (و منزلت)شان واالتر (و برتر) است از ھا  آن فتح انفاق کردند و جنگیدند) یکسان نیستند.
نیک (= بھشت) داده  ی که بعد از فتح (مکه) انفاق کردند و جنگیدند و الله به ھریک وعده کسانی

گاه است. ،کنید است و الله به آنچه می  .. و بسیاری دیگر از آیات روشن و بّین پروردگار. »آ
عبارت از گروھی  ج شود که اصحاب پیامبر از آیات گذشته به روشنی مشخص می 

و بسیار بزرگ و حاوی ھزاران فرد از مھاجر و انصار و نیز کسانی بودند که نه مھاجر بودند 
 بھشت داده شده است، پس چگونه مرتد شدند؟! ی نه انصار و به ھمگی آنان وعده

یک آیه از آیات قبلی برای آشکار نمودن دروغ و نیز زشتی اعتقاد شیعه در رابطه با 
اند و  خلفا و صحابه کافی است و باور آنان را در برابر دیدگان کسانی که به دنبال نجات

 کند. بود میاند، نا اھل فکر و اندیشه

ٖ َ�َٰتَل َمَعهُ ﴿فرماید:  تعالی می وندخدا ّ�ِ
يِّن ّمِن نَّ

َ
َصاَ�ُهۡم  ۥَوَ��

َ
رِّ�ِيُّوَن َكثِ�ٞ َ�َما َوَهُنواْ لَِمآ أ

ِ ٱِ� َسبِيِل  ْۗ ٱَوَما َضُعُفواْ َوَما  �َّ ُ ٱوَ  ۡسَتَ�نُوا ِٰ�ِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ ن قَالُواْ  ١٤٦ل�َّ
َ
ٓ أ َوَما َ�َن قَۡولَُهۡم إِ�َّ

قَۡداَمنَا وَ  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا 
َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ نَاٱَ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ  ١٤٧لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقوۡمِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

ُ ٱاتَٮُٰهُم  َٔ َ�  ۡ�يَاٱثََواَب  �َّ ُ ٱوَ  �ِخَرةِ� ٱوَُحۡسَن ثََواِب  �ُّ  ]١٤٨-١٤٦[آل عمران:  ﴾١٤٨لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ
ھیچگاه در ھا  آن ھای انبوه، مردان خدایی نبرد کردند، و چه بسیار پیامبرانی که ھمراه او توده«

برابر آنچه در راه الله بدیشان رسید، سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و زبونی نشان ندادند (و 
و سخن آنان جز این نبود که گفتند:  شکیبایان را دوست داردد) و الله تسلیم دشمن نشدن

ھای ما را استوار  روی ما، در کارمان (بر ما بیامرز) و گام پروردگارا! گناھان ما را بیامرز و از زیاده
ھا  آن بدار و ما را بر گروه کافران، پیروز گردان. پس الله پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را به

 .»الله نیکوکاران را دوست دارد عطا کرد و
ھای بسیار زیاد آمده  (ربیون) به معنی جماعت ی در برخی از تفاسیر شیعه نیز کلمه

ھا است، پس بدیھی  است و امت ایشان برترین امت ج است؛ پس برترین پیامبران، محمد
بینیم که  گذشته باشند. ھمچنین می ی و معقول است که اصحاب ایشان مصداق آیه

دھد و وصف محسن را  در آخرت پایان میھا  آن پاداش نیک به ی خداوند این آیه را با وعده
برد حال آنکه احسان باالترین درجات ایمان است. چرا آنان را  در مورد ایشان به کار می
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شان  دند و در برابر دشمناینگونه توصیف کرد، زیرا آنان ھمراه با پیامبر جنگیدند و نترسی
بالھایی که در راه الله تعالی بدیشان رسید، زبونی نشان  در برابرضعف به خود راه ندادند و 

و نترسیدند و سر تسلیم فرود نیاوردند، صبر کردند و مستحق محبت الله تعالی  ندنداد

ُ ٱوَ ﴿شدند:  ِٰ�ِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]١٤٦[آل عمران:  ﴾١٤٦ل�َّ
 ج محیط پیرامون ما و تاریخ، گواه گسترش و انتشار اسالم در زمان پیامبرواقعیِت 

شان بر روش پیامبرشان در زمان حیات  و بر صدق اصحاب و سیر و سلوک است بوده
 ایشان و پس از آن، داللتی قطعی دارد.

خداوند اصحاب ھا  آن حتی در قرآن کریم شاھد آیات روشن  و بّینی ھستیم که در
؛ از جمله: کند را ثابت میھا  آن که قوت ایمان کند تزکیه مید را با عباراتی خو پیامبر

ِينَ ٱإِۡذ َجَعَل ﴿فرماید:  خداوند متعال می نَزَل  لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱَ�ِيََّة  ۡ�َِميَّةَ ٱَ�َفُرواْ ِ� قُلُو�ِِهُم  �َّ
َ
فَأ

ُ ٱ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ لَۡزَمُهۡم َ�َِمَة  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ
َ
ۡهلََهاۚ  �َّۡقَوىٰ ٱَو�

َ
َحقَّ بَِها َوأ

َ
ْ أ َوَ�نُٓوا

ُ ٱَوَ�َن  ٍء َعلِيٗما بُِ�ّلِ  �َّ ھای خود  که کافر شدند در دل آنگاه که کسانی« ]٢٦[الفتح:  ﴾٢٦َ�ۡ
، پس الله آرامش خود را بر )١(حمیت (= تعصب و نخوت) ـ ھمان حمیت جاھلیت ـ نھادند

از ھرکس سزاوارتر ھا  آن تقوا ملزم ساخت و ی هرا به کلمھا  آن و بر مؤمنان نازل فرمود و رسولش
 .»و اھل آن بودند و الله به ھمه چیز داناست

با الله و رسولش، خداوند متعال تعدادی از سربازان ھا  آن بخاطر نیروی ایمان و صداقت
ایشان با دشمن الله و دشمن خود بجنگند، آری این  تا در کنارکرد  با آنان ھمراهخود را 

در صفوف جنگ، ھا  آن دوشادوشسربازان فرشتگان معصوم و پاک پروردگار بودند که 

ُ�م  ۡستََجاَب ٱإِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَ ﴿فرماید:  جنگیدند؛ خداوند متعال می ّ�ِ ُمِمدُّ
َ
لَُ�ۡم �

ۡلٖف ّمَِن 
َ
ُ ٱَوَما َجَعلَُه  ٩ُمۡردِ�ِ�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱبِ� ٰى َوِ�َۡطَم�ِنَّ بِهِ  �َّ قُلُو�ُُ�ۡمۚ َوَما  ۦإِ�َّ �ُۡ�َ
ِۚ ٱإِ�َّ ِمۡن ِعنِد  �َّۡ�ُ ٱ َ ٱإِنَّ  �َّ که از  بیاد آورید) ھنگامی«( ]١٠-٩[األنفال:  ﴾١٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  �َّ

) شما را پذیرفت. (و فرمود:) من شما ی هستخواستید، پس او (خوا پروردگارتان (فریاد و) یاری می
کنم. و الله این (یاری و مدد) را تنھا  آیند، یاری می پی فرود می  را با یک ھزار از فرشتگان که پیا

                                           
را تسلیم نکردند  ج این آیه اشاره به صلح حدیبیه دارد، تعصب و نخوت جاهلی آنان این بود که نبوت رسول الله -١

الله شدند. (به صحیح بخاری و به نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم اقرار ننمودند و مانع رفتن مسلمانان به خانه 

 و تفسیر ابن کثیر رجوع کنید). [م] ٢٧٣٢ـ  ٢٧٣١
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برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد وگرنه، پیروزی جز از طرف الله نیست؛ به راستی الله 
 . »پیروزمند حکیم است
مردمانی  دوشادوشرشتگان پاک خویش را نفرستاد مگر برای اینکه خداوند متعال ف

دھد  ھا و مدبر امور، کسانی را یاری کرده و تمکین می پاک بجنگند؛ آیا خداوند داننده غیب
 گیرند؟!! که پس از وفات پیامبرشان، دشمنی اھل بیت را در پیش می

و جنگ و جھاد ایشان با کافران و منافقان را  ج شیعیان چگونه صالح و تقوای پیامبر
خود با کافران و منافقانی چون ابوبکر و  به زعم شیعه پیامبرکه  کنند درحالی تفسیر می

فریب  ی کند؟!! این ھمان گمان باطل جامعه عمر و عثمان پیوند خویشاوندی برقرار می
 شیعه است. ی خورده

و  است ذکر کرده س را نسبت به امام علی عالم شیعه محمد کاشف آل الغطاء اعترافی
تمام  –یعنی ابو بکر و عمر  -قبلش  ی وقتی (علی) به یاد آورد که دو خلیفه«گوید:  می

فتوحات بکار بردند و  ی تالش خود را در راه نشر کلمه توحید و تجھیز لشکرھا و توسعه
. این اعتراف یکی از ١»شد و تسلیم و تسلیم نشدند، بیعت کرد ندھرگز از این راه باز نیامد

 بزرگ شیعه است. علمای

 .دده عه به امامان علم غیب نسبت میشی

أن اإلمام يعلم بما «گویند:  ھای عجیب شیعه با قرآن، این است که می یکی از مخالفت

كان وما يكون وأنه ال يخفى عليـه شيء، وأن األئمة يعلمـون متى يموتون، وأهنم ال يموتون إال 

گاه اس و رخ می است امام نسبت به آنچه رخ داده: «»منهمباختيار  ت و ھیچ چیزی دھد آ
گاھند و جز به اختیار خود نمی  .٢»میرند بر امام مخفی نیست و امامان از زمان مرگ خود آ

إين ألعلم ما «اند که:  و به دروغ از ایشان روایت کرده اند بسته افتراھا بر ابوعبدالله  آن

: »األرض، وأعلم ما يف الجنة، وأعلم ما يف النار، وأعلم ما كان وما يكـون يف السموات وما يف

                                           
 .٤٩أصل الشیعة وأصولها، ص:  -١

 .٢٦٠، ١/٢٢٧الکافي، کتاب الحجة:  -٢
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گاھم و می من از آنچه در آسمان« دانم آنچه را که در بھشت و آتش  ھا و زمین است، آ
 .١»دانم ، میدادو آنچه را که در آینده روی خواھد  است است و آنچه را که قبال روی داده
ھد آیات متعدد و واضح قرآن کریم ھستند که با قاطعیت این درحالی است که شیعه شا

  آیاتی چون:کند،  الله متعال نفی می ھمه کس جزعلم غیب را از 

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ  �َّ

َ
 ﴾٦٥َوَما �َۡشُعُروَن �

داند و (آن معبودان باطل)  ھا و زمین جز الله ھیچکس غیب نمی آسمانبگو: در « ]٦٥[النمل: 
 .»شوند دانند که چه وقت برانگیخته می نمی

ٓ إِ�َّ ُهَوۚ  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ ﴿ و کلیدھای غیب نزد اوست؛ و « ]٥٩[األنعام:  ﴾َ� َ�ۡعلَُمَها
 . »داند را نمیھا  آن جز او کسی

ّ�ِهِ َوَ�ُقولُوَن لَوۡ ﴿ نزَِل َعلَۡيهِ َءايَةٞ ّمِن رَّ
ُ
َما  ۦۖ َ�ٓ أ ِ فَ  ۡلَغۡيُب ٱَ�ُقۡل إِ�َّ ْ ٱِ�َّ إِّ�ِ َمَعُ�م ّمَِن  نَتِظُرٓوا

ای از (جانب) پروردگارش بر او نازل نشده  گویند: چرا معجزه و می« ]٢٠[یونس:  ﴾٢٠لُۡمنَتِظرِ�نَ ٱ
شما انتظار بکشید که من (نیز) با شما از است؟. پس بگو: (علم) غیب تنھا از آن الله است، پس 

 . »منتظرانم

ِ َ�ۡيُب ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡمرُ ٱ�َ�ۡهِ يُرَۡجُع  ۡ�

َ
گاھی از) غیب « ]١٢٣[هود:  ﴾ۥُ�ُّهُ  ۡ� و (آ

 . »شود ی کارھا به سوی او باز گردانده می ھا و زمین، از آن الله است و ھمه آسمان

ُ ٱقُِل ﴿ َّ�  ُ�َ ْۖ ۡعلَُم بَِما َ�ُِثوا
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�ۡيُب  ۥأ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ای پیامبر!) بگو: «( ]٢٦[الکهف:  ﴾ۡ�

گاه الله از مدت ماندن  . »ھا و زمین از آِن اوست تر است، غیب آسمان شان (در غار) آ
گاھند، درحالی کند که علم  که خداوند متعال بیان می آیا امامان از زمان وقوع قیامت آ

اَعةِ� ٱَعِن  �َّاُس ٱلَُك  َٔ �َۡ� ﴿داند:  قیامت را جز الله کسی نمی ِۚ ٱقُۡل إِ�ََّما ِعۡلُمَها ِعنَد  لسَّ َّ�﴾ 
ند، بگو: علم آن تنھا نزد الله پرس ای پیامبر!) مردم تو را از (زمان قیام) قیامت می«( ]٦٣[األحزاب: 

 . »است
 برند به سر میمخالفت با حقایق واضح قرآن کریم، در سرگردانی و تناقضی  به سببھا  آن

لم يكن إمام إال مات مقتوًال أو «گوید:  نماید؛ چنانکه کلینی می را فاش میھا  آن اسرارکه 

 .١»مگر اینکه کشته شده و یا مسموم گشته است است ھیچ امامی نبوده: «»مسموما

                                           
 .١/٢٦١أصول الکافي:  -١
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داند، باید بداند که سم در کجا قرار دارد و اگر بداند در  اگر امام علم غیب می سوال:
و چنانچه آن را بخورد،  کند خوردن آن خودداری میسمی است، از   غذا و یا نوشیدنی

 این صورتو در  سموم استخورد، م ه را عامدانه میداند آنچ خودکشی کرده است، زیرا می
که خود را است و در نصوص ثابت آمده است: کسی  کسی را دارد که خودکشی کردهحکم 

له خود به تنھایی أو حاشا که امامان خودکشی کنند. این مس بکشد در آتش خواھد بود
ھا  آن کند که علم غیب امامان شیعه کافی است و با قاطعیت ثابت می اثبات عدمبرای 
 دانستند. نمیغیب 

یابد که علم غیب صفتی ربانی است و قدرتی است که تنھا  ، در میبیندیشداگر انسان 
 خداوند متعال بر آن تواناست و مخلوق را یارای دانستن آن نیست.

کند، آنجا که  و به صفت علم غیب تقدیس می گوید میخداوند متعال ثنای خود 

َ�ٰ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم ﴿فرماید:  می او) دانای غیب و آشکار، «( ]٩[الرعد:  ﴾٩لُۡمَتَعالِ ٱ ۡلَكبِ�ُ ٱ َدةِ لشَّ
 . »بزرگ بلند مرتبه است

َ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  می ھمچنین ءٞ ِ�  �َّ �ِض ٱَ� َ�َۡ�ٰ َعلَۡيهِ َ�ۡ
َ
َمآءِ ٱَوَ� ِ�  ۡ� [آل  ﴾٥لسَّ

 . »ماند پوشیده نمی شک ھیچ چیز، (نه) در زمین و نه در آسمان بر الله بی« ]٥عمران: 

ِ ٱَ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ ﴿ َوَما �َۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  ۡلَ�ّ
�ِض ٱإِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت 

َ
[األنعام:  ﴾٥٩بِ�ٖ َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ  ۡ�

داند، آنچه را در خشکی و دریاست  را نمیھا  آن و جز او کسی و کلیدھای غیب نزد اوست« ]٥٩
ای در  داند و نه ھیچ دانه افتد مگر اینکه آن را می داند و ھیچ برگی (از درختی) نمی می

آشکار (= لوح محفوظ ھای زمین و نه ھیچ تر و خشکی (وجود دارد) مگر اینکه در کتابی  تاریکی
 .»ثبت) است

ھا وابسته به او باشند و با  تا اینکه مخلوقات، خالق و رازق خود را تعظیم کنند و قلب
خشوع و اقبال و ترس و محبت، برای پروردگارشان سر خم کنند، نه اینکه غیر الله را در 

 چیزی که جز الله متعال کسی بر آن قدرت ندارد، بزرگ دارند. 
ھا به سوی  داد، قطعا قلب ند متعال این صفت را به یکی از مخلوقات خود میاگر خداو

خداوند  ی شد تا اینکه آن مخلوق را آنگونه بزرگ دارند که تنھا شایسته آن مخلوق مایل می
 یگانه است.

                                                                                                           
 .١/٦٥أصول الکافي، کتاب العلم، باب اختالف الحدیث:  -١
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 ی که برتر از تمامی امامان و تمامی اھل زمین است، به صراحت آیه ج پیامبر اکرم

ا إِ�َّ َما َشآَء ﴿: داند قرآن، غیب نمی ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱقُل �َّ ُ ۡعلَُم  �َّ

َ
َولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء ۠ إِ�َّ نَِذيرٞ َو�َِش�ٞ لَِّقۡو�ٖ يُۡؤِمُنونَ  لسُّ نَا
َ
 ﴾١٨٨إِۡن �

مالک سود و زیان خویشتن نیستم، مگر آنچه را الله بخواھد و اگر غیب  بگو: من« ]١٨٨[األعراف: 
بدی (و زیانی) به من  چساختم و ھی ) فراھم میدانستم، خیر (و سود) بسیاری (برای خود می

 . »ای برای گروھی که ایمان دارند دھنده دھنده و بشارت رسید، من (کسی) نیستم، جز بیم نمی

قُوُل لَُ�مۡ ﴿
َ
ٓ أ ِ ٱِعنِدي َخَزآ�ُِن  قُل �َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
بگو: من « ]٥٠[األنعام:  ﴾ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

 .»دانم این الله نزد من است و غیب نمی زجگویم  نمی
نزد  ج شیعه در رابطه با امامان، داللت بر برتری امامان بر پیامبر ی بنابراین عقیده

مند نیست، اما  دھند که پیامبر از آن بھره ھایی به آنان می آنان دارد، زیرا مقام و منزلت
له تصریح کنند، زیرا انسان عاقل این امر را تصدیق أتوانند به این مس نمیھا  آن علمای

توانند این باور خود را فریاد زنند، اما  کند و فطرت سالم منکر آن است، در نتیجه نمی نمی
 بر این امر گواه است، حتی اگر لباس تقیه را بر آن بپوشانند.ھا  آن روایات و باورھای دینی

داند،  به رغم وضوح و شفافیت آیات سابق در اثبات اینکه جز الله یگانه کسی غیب نمی
علمای شیعه مطابق عادت و رفتار معمول خود دست به تحریف معانی روشن آیات قرآن 

مبرا ھستند، ھا  آن به دو آیه که از دروغ و افترایھا  آن زنند؛ د میمطابق ھوی و ھوس خو
 خویش ی و دین خودساخته ھندجویند تا علم غیب را به امامان خود نسبت د تمسک می

 ؛را یاری نمایند

ا َ�َن ﴿ ُ ٱمَّ ٰ يَِمَ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�ََذَر  �َّ نُتۡم َعلَۡيهِ َح�َّ
َ
ٰ َمآ أ ّيِِب� ٱِمَن  ۡ�َبِيَث ٱَ�َ َوَما َ�َن  لطَّ

ُ ٱ َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ ِ  َٔ َمن �ََشآُءۖ َ�  ۦَ�ۡتَِ� ِمن رُُّسلِهِ  �َّ ِ ٱاِمُنواْ ب  ۦۚ لِهِ َورُسُ  �َّ
ۡجٌر َعِظيمٞ 

َ
ه، مؤمنان را به چنین نبود که الل« ]١٧٩[آل عمران:  ﴾١٧٩�ن تُۡؤِمُنواْ َوَ�تَُّقواْ فَلَُ�ۡم أ

تا آنکه پلید را از پاک جدا سازد و چنین نبود که الله  لی) که شما بر آن ھستید وا گذارداین (حا
گاه کند، ولی الله از میان فرستادگانش، ھرکس را بخواھد بر می گزیند، پس به  شما را از غیب آ

الله و فرستادگانش ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید، پاداش بزرگی برای 
 . »شماست

ٰ َ�ۡيبِهِ فَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم ﴿ َحًدا ۦٓ َ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َ
�َۡسلُُك ِمۢن  ۥِمن رَُّسوٖل فَإِنَّهُ  ۡرتََ�ٰ ٱإِ�َّ َمِن  ٢٦أ

يِۡهۡم  ٢٧رََصٗدا ۦَ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  َحاَط بَِما َ�َ
َ
ْ رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِهِۡم َوأ بۡلَُغوا

َ
ن قَۡد �

َ
َۡعلََم أ ِ�ّ
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 ۢ ٍء َعَدَد ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
الله) دانای غیب است و ھیچکس را بر (اسرار) «( ]٢٨-٢٦[الجن:  ﴾٢٨�َوأ

گاه نمی گمان از  سازد. مگر رسوالنی که آنان را پسندیده (و برگزیده) است، پس بی غیب خود آ
ھای  گمارد. تا بداند که رسالت پیش روی او و پشت سرش نگھبانی (و مراقبینی از فرشتگان) می

ت احاطه دارد و عدد ھرچیز را شمارش ھاس آن اند و (الله) به آنچه نزد کردهشان را ابالغ  پروردگار
 . »کرده است

واضح و مبرھن است که این آیات مربوط به پیامبران الله است و در معانی آن لفظ امام 
 و یا وصی نیامده است.

کند؟!! ھمچنین در این دو  چگونه شیعه با توسل به آن، علم غیب را برای امام ثابت می
دانند،  بطور کامل و مطلق علم غیب می پیامبرانآیه ھیچ معنا و مفھومی مبنی بر اینکه 

گاه می را تثبیت ھا  آن کند تا نیامده است، بلکه الله متعال پیامبران خود را از برخی امور آ
ھایی که جز رسول و  ھای بزرگ استوار نماید، مصیبت و به صبر و ایمان بر مصیبت ایدنم

 ، کسی را یارای تحمل آن نیست.است که الله متعال او را تثبیت کرده  نبی
شاھد ھستیم، آنگاه که با علیه الصالة والسالم مثال آن را در داستان پیامبر خدا یوسف 

و سپس به فروش رسیدن آن نبی مکرم به چند  پرت شدن در ته آن چاه عمیق و تاریک

ْ بِهِ ﴿فرماید:  درھم، آزمایش شد؛ الله متعال می ا َذَهُبوا ن َ�َۡعلُوهُ ِ� َغَ�ٰبَِت  ۦفَلَمَّ
َ
ْ أ ۡ�َُعٓوا

َ
َوأ

ۡمرِهِۡم َ�َٰذا َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ  ۡ�ُّبِۚ ٱ
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�ۡهِ َ�ُنَّبَِئنَُّهم بِأ

َ
پس چون او را « ]١٥[یوسف:  ﴾١٥َوأ

با خود بردند و تصمیم گرفتند که او را در قعر چاه قرار دھند و (تصمیم خود را عملی نمودند) به 
گاه خواھی کرد، در را از این کارھا  آن او وحی کردیم که قطعاً  در  »دانند. نمیھا  آن که حالی شان آ

یوسف را در  ،خداپیامبر بزرگوار کشاکش این آزمایش بزرگ و حزن و اندوھی که 
دھد که به زودی نجات یافته  ھای قعر چاه فرا گرفته بود، خداوند به او اطمینان می تاریکی

 شود. و رستگار می
داند، زیرا در آیات محکم  پس جز الله متعال کسی به طور کامل و مستقل علم غیب نمی
 کند. خود نفی میالھی که سابقا بیان شد، خداند متعال به صراحت علم غیب را از غیر 

اخبار خداوند متعال به  ی به واسطهدانند،  که برخی از پیامبران از غیب می واردیاما م
پیامبرانش آن ھم به صورت معین و محدود است، نه اینکه بطور مطلق غیب بدانند، زیرا 

گاه است؛ یفقط الله متعال است که بطور مطلق از غیب چه به صورت کلی و چه جز ی آ

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َوَ� ُ�ِ ﴿فرماید:  متعال میخداوند  ۚ  ۦٓ �َِ�ۡ و به « ]٢٥٥[البقرة:  ﴾إِ�َّ بَِما َشآَء
 .»یابند چیزی از علم او، جز به آنچه بخواھد احاطه نمی
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 .شیعه قائل به عصمت مطلق امامان در همه چیز هستند
گویند: امام ھمچون پیامبر است  میھا  آن صریحا مخالف با قرآن است،ھا  آن این اعتقاد

و واجب است که معصوم باشد و عصمت مطلق از سھو و خطا داشته باشد، زیرا امامان 
این عقیده را ھا  آن ھمچون پیامبران است؛ھا  آن محافظان شریعت ھستند و وظیفه و حال

دور و نه نزدیک  با اشارهزیرا قرآن نه  اند، نموده طرحعقل تکیه بر فلسفه و  بر مبنای
 توانند چیزی را اثبات نمایند که اصلی ندارد. ذکری از امامان نکرده است، پس چگونه می

 کنم: رو اعتقاد اھل سنت پیرامون عصمت پیامبران را برای شیعه بیان می از این
کند، الله یکتاست؛ خداوند متعال خود را با  گوییم: تنھا کسی که فراموش نمی ما می

بانی ستوده است، صفتی که نشانگر کمال و عظمت اوست؛ الله متعال این صفت ر

موسی) «( ]٥٢[طه:  ﴾٥٢قَاَل ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ ِ� كَِ�ٰٖب� �َّ يَِضلُّ َرّ�ِ َوَ� يَنَ� ﴿فرماید:  می
کند و نه فراموش  گفت: علم آن نزد پروردگارم در کتابی (ثبت) است، پروردگارم نه اشتباه می

 .»ندک می

ٓ إَِ�ٰٓ ﴿کند:  قرآن کریم صفت نسیان و فراموشی را برای انسان ثابت می َولََقۡد َعِهۡدنَا
و به راستی پیش از این به آدم سفارش کردیم (و عھد « ]١١٥[طه:  ﴾َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ 

راموش کرد، فرزندان او نیز پس از او ف . و اگر آدم فراموش نمی»بستیم) پس او فراموش کرد
 کردند. نمی

تواند این  از آدم است و ھیچ عاقلی نمیھا  آن دانیم که پیامبران بشرند، اصل ما می  ھمه

قُۡل ﴿ فرماید: می ج مساله را انکار نماید؛ خداوند متعال در وصف پیامبر و خلیلش محمد
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ  نَا

َ
َمآ � پیامبر!) بگو: من فقط بشری ھستم مثل ای «( ]١١٠[الکهف:  ﴾إِ�َّ

 .»شود شما، (امتیاز من این است که) به من وحی می
یکی از صفات بشر نسیان و فراموشی است و این چیزی نیست که از جایگاه و منزلت 

 شک و تردید آورد.ھا  آن پیامبران بکاھد یا در کمال شرایع
ده است؛ وقتی یک یھودی از قرآن صفت نسیان را در حق خاتم پیامبران ثابت نمو

 ج پرسد، پیامبر ذوالقرنین می ی در مورد روح و نیز اصحاب کھف و درباره ج پیامبر
گاه خواھم کرد«فرماید:  می الله نگفت، در نتیجه الله متعال  ولی إن شاء». شما را فردا آ

ن �ََشآَء  ٢٣َوَ� َ�ُقولَنَّ لَِشاْۡيٍء إِّ�ِ فَاِعٞل َ�ٰلَِك َغًدا﴿این نکته را به او آموخت: 
َ
ٓ أ ۚ ٱإِ�َّ ُ َّ� 
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ۡقَرَب ِمۡن َ�َٰذا رََشٗدا ۡذُكرٱوَ 
َ
ن َ�ۡهِديَِن َرّ�ِ ِ�

َ
�ََّك إَِذا �َِسيَت َوقُۡل َعَ�ٰٓ أ -٢٣[الکهف:  ﴾٢٤رَّ

دھم مگر اینکه الله بخواھد و ھرگاه  می ی ھیچ چیز نگو: من فردا آن را انجام و ھرگز درباره« ]٢٤
فراموش کردی (و إن شاء الله نگفتی) پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو: امیدوارم که پروردگارم 

 . »تر از این ھدایت کند مرا به راھی روشن
گیرد، بلکه فقط  و تمامی پیامبران الھی، وحی را در بر نمی ج نسیان در حق پیامبر ما

 شود. بشری آنان را شامل می ی جنبه
فرماید:  دھد، آنجا که می ھمچنین خداوند متعال صفت نسیان را به موسی نسبت می

ٓ إَِ� ﴿ َوۡ�َنا
َ
رََءيَۡت إِۡذ أ

َ
ۡخَرةِ ٱقَاَل أ �َسىٰنِيُه إِ�َّ  ۡ�ُوَت ٱفَإِّ�ِ �َِسيُت  لصَّ

َ
ٓ أ ۡيَ�ٰنُ ٱَوَما ۡن  لشَّ

َ
أ

ۡذُكَرهُ 
َ
که (برای استراحت) به کنار آن تخته سنگ  ه یاد داری، ھنگامیگفت: ب« ]٦٣[الکهف:  ﴾ۥۚ أ

و جز شیطان (کسی) آن را از یاد من نبرد تا به  ن (در آنجا) ماھی را فراموش کردمپناه بردیم، م

قَاَل ﴿گفت: فراموش کردم:  برای خضر نیز این بود که می ÷ موسی عذر. و »یادش باشم
موسی) گفت: بخاطر آنچه فراموش کردم، مرا مؤاخذه «( ]٧٣[الکهف:  ﴾َ� تَُؤاِخۡذِ� بَِما �َِسيُت 

 .»مکن
و  شد میدانست، راضی  داشت و ناپسند می نیز بشر بود، دوست می ج پیامبر ما محمد

خوابید ...، البته در ھمین  می شد و گرسنه مینوشید و  خورد و می شد، می عصبانی می
دل و جنبه بشری، خداوند متعال ایشان را در برخی موارد متمایز ساخته بود، ھمچون 

داد و دیگر خصوصیاتی  و بیدار بودن قلب و اینکه عرق ایشان بوی مشک می طینت پاک
مرتکب اشتباه  یدر این جنبه گاھ ج بشری ایشان است. پیامبر ی که مربوط به جنبه

ھای  نمود؛ باید در سرزنش شد و خداوند ایشان را بخاطر آن اشتباھات سرزنش می یم
 به نص قرآن کریم بیندیشی. ج واضح و روشن الھی خطاب به پیامبر

سرزنش پیامبر دلیل نبوت ایشان است؛ از جمله عادات بشر این است که تاب نقد را 
 ج یند: اگر قرآن از جانب محمدگو کند؛ برخی از مستشرقین می ندارد و ادعای کمال می

قرآن  ج کند که محمد داد و این ثابت می بود، در آن آیات عتاب و سرزنش را قرار نمی می
، ابالغ نموده است و است را از پروردگارش دریافت کرده است و آنگونه که بر او نازل شده

 که برخی از مستشرقین به اسالم بگروند. له باعث شدهأھمین مس
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 ج که پیامبر است تبلیغ است، ھیچکس نگفته ی نبوی که ھمان جنبه ی جنبهاما در 
و در راه الله تعالی آنگونه که حق  است امانت را ابالغ نموده ج معصوم نیست، بلکه پیامبر

 جھاد است، جھاد کرده است.
قرآن کریم با عصمت مطلقی که شیعه برای پیامبران از آدم گرفته تا خاتم، معتقدند، 

اند، بطور مثال خداوند  اشتباه و خطا شده دچارصریحا مخالف است؛ برخی از پیامبران 

و آدم پروردگارش را نافرمانی « ]١٢١[طه:  ﴾١٢١َ�َغَوىٰ  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ ﴿فرماید:  متعال می
و به دھد که آدم در اشتباه افتاد  . خداوند متعال در این آیه خبر می»پس گمراه شد کرد،

  کند. این ترتیب اشتباه و خطا در حق او به عنوان یک پیامبر را ثابت می
 دھد میخداوند متعال در آیات متعدد دیگری از عدم تقید آدم به امر پروردگارش خبر 

ه درخت نزدیک نشود و از آن که به آدم دستور داد ب کند، آنجا را تکرار می و این مساله

ٰٓ َءاَدُم ﴿کند:  آدم از این معصیت را بیان می ی و آیات دیگری که در آن توبه ؛دنخوَر  َ�َتلَ�َّ
ّ�ِهِ  اُب ٱُهَو  ۥَ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ� إِنَّهُ  ۦِمن رَّ آنگاه آدم از « ]٣٧[البقرة:  ﴾٣٧لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

و  .»پذیر مھربان است فرا گرفت و الله توبه او را پذیرفت، چرا که الله توبه )١(پروردگارش کلماتی
 شود. کند مگر از اشتباھی که مرتکب آن می انسان توبه نمی

کند به این دلیل است که  ھایی را برای ما بیان می وقتی خداوند متعال چنین داستان
گاه شوند که عبارت است از: پشیمانی و فرزندان آدم از اسباب و عوامل مغفر ت گناھان آ

داشت. چنین رفتاری  ÷ اعتراف به گناه و استغفار از آن و توبه؛ ھمانگونه که پدر ما آدم
 این مساله را انکار نماید، با قرآن مخالفت کرده است. سکپس ھر

از جنبه بشری مرتکب اشتباه  یکند پیامبران گاھ از دیگر آیات صریحی که ثابت می
شوند، نه از جنبه وحی و تشریع، این رھنمود الھی در ارتباط با خلیل و حبیبش  می

ۡيَ�ِٰن� ٱُموَ�ٰ َ�َقَ�ٰ َعلَۡيهِ� قَاَل َ�َٰذا ِمۡن َ�َمِل  ۥفََوَ�َزهُ ﴿باشد:  می ÷ موسی َعُدّوٞ  ۥإِنَّهُ  لشَّ
بِ�ٞ  ِضّلٞ مُّ (موسی) به او مشت (محکمی) زد و کارش را ساخت، (و پس  « ]١٥[القصص:  ﴾١٥مُّ

 .»آشکاری است ی گمان او دشمن گمراه کننده ُمرد، موسی) گفت: این از عمل شیطان بود، بی

                                           
بیان شده  ٢٣ ی اعراف آیه ی هبا آن دعا و استغفار نمود و در سور ÷ سخنانی است که آدم» کلمات«مراد از  -١

 است. (تفسیر ابن کثیر). [م]
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وی در صدور حکم که  است ود خبر دادهوھمچنین خداوند متعال در مورد پیامبرش دا

ُٰه فَ  دُ ۥَوَظنَّ َداوُ ﴿: شتاب نمود و دچار خطا و اشتباه گردید َما َ�َت�َّ َّ�
َ
َو�  ۥَر�َّهُ  ۡسَتۡغَفرَ ٱ�

نَاَب۩
َ
إِنَّا  دُ ۥَ�َٰداوُ  ٢٥اٖب  َٔ ِعنَدنَا لَُزلَۡ�ٰ وَُحۡسَن َ�  ۥَ�ٰلَِكۖ �نَّ َ�ُ  ۥَ�َغَفۡرنَا َ�ُ  ٢٤� َو�

�ِض ٱَجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� 
َ
ِ  �َّاِس ٱَ�ۡ�َ  ۡحُ�مٱفَ  ۡ� َ�ُيِضلََّك َعن  لَۡهَوىٰ ٱَوَ� تَتَّبِِع  ۡ�َقِّ ٱب

ِۚ ٱَسبِيِل  ِينَ ٱإِنَّ  �َّ ِ ٱيَِضلُّوَن َعن َسبِيِل  �َّ  ﴾٢٦ۡ�َِساِب ٱلَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسواْ يَۡوَم  �َّ
(و  آمرزش خواست ایم، پس از پروردگارش و داوود دانست که ما او را آزموده« ]٢٦-٢٤[ص: 

گمان  به (رکوع =) سجده افتاد و (به سوی الله) رجوع کرد. پس ما او را بخشیدیم و بی فروتنانه)
برای او نزد ما (قرب و) مقامی واال و بازگشت نیکوست. ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (= 
فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از ھوای (نفس) پیروی نکن که تو را 

شوند، به خاطر آنکه روز حساب  که از راه الله گمراه می گمان کسانی کند، بی ز راه الله گمراه میا
 .»را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند

از قوم خود به شدت خشمگین شد و لجبازی  ÷ ھمچنین پیامبر خدا یونس بن متی
و پیش از آنکه  پس ایشان را ترک گفت .نمود مطمئنوی را از گمراھی ایشان ھا  آن شدید

کوچ نمود و در نتیجه ھا  آن پشت کرد؛ وی از نزدھا  آن خداوند متعال به او فرمان دھد، به

ن  �ُّونِ ٱَوَذا ﴿فرماید:  می ماھی او را بلعید؛ چنانکه خداوند متعال
َ
إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ

لَُ�ِٰت ٱلَّن �َّۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن  لظُّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
ٰلِِم�َ ٱأ  ٨٧ل�َّ

و ذوالنون (= « ]٨٨-٨٧ألنبیاء: [ا ﴾٨٨لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�  َۨوَ�َ�ٰلَِك ُ�  لَۡغمِّۚ ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن  ۥَ�ُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ 
که خشمگین (از میان قومش) رفت، پس چنین پنداشت که ما  یونس) را (به یاد آور) ھنگامی

ھا ندا داد که:  گیریم، پس (وقتی که در شکم ماھی فرو رفت) در تاریکی ھرگز بر او تنگ نمی
از ستمکاران بودم. پس  گمان من (پروردگارا!) ھیچ معبودی بر حق جز تو نیست، تو منزھی! بی

 .»دھیم دعای او را اجابت کردیم و از اندوه نجاتش دادیم و اینگونه مؤمنان را نجات می
نیز اشتباه کرد، آنگاه که از خداوند متعال چیزی را خواست  ÷ رسوالن، نوح اولیِن 

 ۥَ�ُٰنوُح إِنَّهُ قَاَل ﴿که الله تعالی خواستن آن چیز را به او اجازه نداده بود، پس به او فرمود: 
ۡهلَِكۖ إِنَّهُ 

َ
ن  ۦۡلِن َما لَيَۡس لََك بِهِ  َٔ َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ� �َۡ�  ۥلَۡيَس ِمۡن أ

َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ ِعۡلٌمۖ إِّ�ِ

گمان او  فرمود: ای نوح! ھمانا او از خاندان تو نیست، بی« ]٤٦[هود:  ﴾٤٦لَۡ�ِٰهلِ�َ ٱتَُ�وَن ِمَن 
دھم  س چیزی که به آن علم نداری از من مخواه، من به تو اندرز میعمل غیر صالحی است. پ
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که او مؤمن  خواھی وی را نجات دھم درحالی . چگونه از من می»(مبادا) که از جاھالن باشی
 کند. نیست؟! به ھمین خاطر نوح از پروردگارش درخواست آمرزش می

مراجعه  است، را مخاطب قرار داده ج صریحی که خاتم پیامبران محمد ی حال به آیه

بِيٗنا﴿فرماید:  کنیم، خداوند متعال می می َۡغفَِر لََك  ١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ُ ٱّ�ِ َم  �َّ َما َ�َقدَّ
َر َو�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  خَّ

َ
ۡستَقِيٗما ۥِمن َذ�بَِك َوَما تَأ به « ]٢-١[الفتح:  ﴾٢َعلَۡيَك َوَ�ۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا مُّ

تو را  ی هایم تا الله گناه گذشته و آیند راستی ما برای تو (فتح و) پیروزی آشکاری مقرر کرده
کنیم که  . مالحظه می»بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست ھدایتت نماید

رَ ﴿فرماید:  خداوند متعال به رسولش می خَّ
َ
َم ِمن َذ�بَِك َوَما تَأ گناه گذشته و «: ﴾َما َ�َقدَّ

 گناھانش را خواھد بخشید!!. خداوند. و اینکه »تو را ی هآیند
نیز به حکم بشر بودن، گاھا دچار  ج به روشنی معلوم و آشکار است که رسول الله

 شود، اما خداوند متعال آن گناھان را بخشیده است. گناه می
"مجمع البیان في تفسیر واقعا جا دارد بگرییم وقتی در تفاسیر بزرگ شیعه، ھمچون 

بھتان  ÷ کنیم به امام صادق القرآن" طبرسی و "تفسیر الصافي" کاشانی، مشاھده می
سوال شد و ایشان . در مورد این آیه از امام صادق اند که: . و به ایشان نسبت داده اند زده

ما  ÷ علّي واهللا ما كان له ذنب، ولكن اهللا سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة «فرمود: 

بخدا سوگند وی مرتکب ھیچ گناھی نشده بود، اما خداوند : «»تقّدم من ذنبهم وما تأّخر

 »!!.را برای وی ضمانت کرده است ÷ شیعه علی ی بخشش گناھان گذشته و آینده
اند که از ایشان در مورد این آیه سؤال شد و ایشان در  روایت کرده ÷ باز از صادق

: »ذنب، وال هّم بذنب، ولكن اهللا حّمله ذنوب شيعته، ثّم غفرها لهما كان له «پاسخ گفت: 
اش را بر  وی نه گناھی مرتکب شد و نه قصد ارتکاب گناه نمود، اما خداوند گناھان شیعه«

 .١»و سپس بر ایشان بخشید بود دوش ایشان نھاده
زد و آن نوا ای دیگر، بر گوش آنان سیلی محکمی می در آیهھا  آن قرآن با اثبات کذب

ِ ٱإِنَّ وَۡعَد  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿باشد:  می ج این آیه خطاب به پیامبرش محمد �بَِك  ۡسَتۡغفِرۡ ٱَحّقٞ وَ  �َّ َ�ِ

                                           
؛ بحار األنوار: ٥/٣٧؛ تفسیر الصافي، فیض کاشانی: ١٨٥ – ٩/١٨٤مجمع البیان في تفسیر القرآن، طبرسی:  -١

١٧/٧٦. 



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ٢٠٢

 ِ بَۡ�ٰرِ ٱوَ  ۡلَعِ�ِّ ٱوََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك ب گمان  پس (ای پیامبر) صبر کن، بی« ]٥٥[غافر:  ﴾٥٥ۡ�ِ
الله حق است و برای گناھت آمرزش بخواه و ھر صبح و شام به ستایش پروردگارت  ی وعده

است نه امت ایشان،  ج در این آیه تنھا مخصوص پیامبر» ذنبك« ی کلمه». تسبیح گوی
 آمرزش بخواه. برای گناھتیعنی از پروردگارت 

زنند، ھمین دروغ پردازانی ھستند که تمامی گناھان  طعنه می ج کسانی که به پیامبر
است، حمل  ج ھا که میزان رسول الله ترین میزان ترین و پالوده امت پیامبر را بر پاک

کنند، در نتیجه تمامی گناھان از جمله قتل، سرقت، رشوه، ربا، زنا و ھر گناه دیگری را  می
 دھند. قرار می ترین مخلوقات ترین و شریف در میزان پاک

برگرفته از دین الله نیست، معتقدان به آن  نزد شیعهاز آنجا که اعتقاد و باور عصمت 
 اند، از جمله:  شده در این زمینهتناقضات بسیار عجیبی  دچار

لّما أسكن النبي آدم الجنة مثّل  أل أن اهللا«اند که گفته است:  روایت کرده ÷ از صادق

م السالم فنظر إليهم بحسد ثم عرضت عليه ـسن والحسين عليهله النبي وعلي وفاطمة والح

وقتی خداوند متعال پیامبرش آدم را در بھشت سکونت داد، پیامبر ما، : «»الوالية فأنكرها

نگریست، سپس ھا  آن را بر او نمایاند، آدم با حسد به † علی و فاطمه و حسن و حسین
 .١»والیت بر آدم عرضه شد، پس آن را انکار کرد

اند،  شیعه مبنی بر اینکه پیامبران معصوم از اشتباه و معصیت ی این روایت با عقیده
 ترین گناھان است. دانند، حسادت از زشت تطابق ندارد؛ چنانکه ھمه می

تعدادی از پیامبران پاک الھی  عیبجوییکه به  است به جایی رسیدهھا  آن تناقض
اند که  د نسبت دادهوایوب و داو ،یوسف ،ابراھیم ،نوح ،معصیتی را به آدمھا  آن ؛اند پرداخته

 ترین گناھان است و آن عبارت است از انکار والیت امامان.  از دیدگاه ایشان از بزرگ
 است اند که ماھی را مخاطب قرار داده آورده ÷ ھا روایتی طوالنی از زین العابدین آن

 و از او سوال کرد.
 (که او را بلعیدم). ماھی گفت: سرورم! من ماھی یونس ھستم

 امام گفت: جریان را برای ما بازگو کن.

                                           
 بقره. ی سوره ٣٥ ی تفسیر العیاشي، تفسیر آیه -١
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است  ، ھیچ پیامبری را نفرستاده ج گفت: سرورم، خداوند از زمان آدم تا جدت محمد
مگر اینکه والیت شما اھل بیت را بر آنان عرضه نموده است، پس ھریک از پیامبران که آن 

نپذیرفت، دچار مصیبت شد، ھمچون آدم که را پذیرفت سالم ماند و رھایی یافت، اما آنکه 
در گناه افتاد، نوح دچار غرق شد، ابراھیم مبتال به آتش شد و یوسف در چاه افتاد و ایوب 

ود که مرتکب خطا شد تا اینکه خداوند یونس را فرستاد و به وھا شد و دا دچار آن مصیبت
شد پس از او را که از پشت او وحی کرد که ای یونس والیت امیرالمؤمنین علی و امامان را

 اویند بپذیر.
شناسمش و با  ام و نه می یونس گفت: چگونه کسی را ولی خود کنم که نه او را دیده

خشم از آنجا رفت؛ پس خداوند به من الھام نمود که یونس را ببلعم و یونس مدت چھل 

ال گانه ندای " ھای سه کرد؛ وی در تاریکی روز در شکم من بود و با من در دریاھا سیر می

گفت: والیت علی بن ابی طالب  داد و می " سر میإله إال أنت سبحانك إين كنت من الظالمين
و امامان راشد پس از او را پذیرفتم؛ وقتی به والیت شما ایمان آورد، خداوند به من فرمان 

خود بازگرد  ی گفت: ای ماھی به آشیانه ÷ داد و او را به ساحل بردم. پس زین العابدین
 .١»و در آب جای گیر

اگر پیامبران الھی با وجود قدر و منزلتی که نزد خداوند دارند، والیت علی را در ابتدای 
کارشان منکر شدند، پس علما و نیز عوام شیعه که والیت او را انکار نکردند، از پیامبران 

 نیز برترند.
                                           

عندما خاطب الحوت وسألها. قال: أنا حوت یونس یا سیدي.  ÷ ؛ عن زین العابدین٤٦/٣٩ بحار األنوار: -١

 قال: أنبئنا بالخبر!

قال: یا سیدي إن الله تعالی لم یبعث نبًیا من آدم إلی أن صار جدك محمد إال وقـد عرض علیه والیتکم أهل 

ها من األنبیاء سلم وتخلص. ومن توقف عنها وتمن
َ
ع في حملها لقي ما لقي آدم من المعصیة، وما البیت، فمن قِبل

لقي نوح من الغرق، وما لقي إبراهیم مـن النار، وما لقي یوسف من الجب، وما لقـي أیوب مـن البالء، وما لقي 

 أمیر المؤمنین علًیا واألئمة الراشدین 
ّ

داود من الخطیئة، إلی أن بعث الله یونس فأوحی الله إلیه أن یا یونس، تول

ا، فأوحی الله تعالی إلّي أن التقمي یونس وال من صل
ً

به. قـال: فکیـف أتولی من لم أره ولم أعرفه وذهب مغتاظ

توهني لـه عظًما، فمکث في بطني أربعین صباًحا یطوف معي البحار في ظلمات ثـالث ینادي أنه ال إله إال أنت 

واألئمـة الراشدین مـن ولـده، فلما أن  سبحانك إني کنت من الظالمین قد قبلت والیـة علي بـن أبي طالب،

: ارجع أیهـاالحوت إلی وکرك! ÷ آمـن بوالیتکم أمرني ربي فقذفتـه علی ساحـل البحـر، فقـال زین العابدین

 واستـوی الماء.



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ٢٠٤

کریم در رابطه با عصمت، معطل  و روشن شیعه با آیات قرآن ھای واضح یکی از مخالفت

ٰٓ ﴿دانستن این کالم الھی است:  ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱأ

َ
 ۥَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّهُ  ٢ۡ�

 ٰٓ َّ� ُر َ�َتنَفَعُه  ٣يَزَّ كَّ ۡو يَذَّ
َ
ا َمِن  ٤ّ�ِۡكَرىٰٓ ٱأ مَّ

َ
نَت َ�ُ  ٥ۡسَتۡغَ�ٰ ٱأ

َ
ىٰ  ۥفَأ �َّ  ٦تََصدَّ

َ
َوَما َعلَۡيَك �

 ٰ َّ� ا َمن َجآَءَك �َۡسَ�ٰ  ٧يَزَّ مَّ
َ
ٰ  ٩َوُهَو َ�َۡ�ٰ  ٨َوأ نَت َ�ۡنُه تَلَ�َّ

َ
ٞ  ١٠فَأ َها تَۡذكَِرة ٓ إِ�َّ َ�َمن  ١١َ�َّ

که (عبدالله بن ام  و روی بر گردانید از این چھره درھم کشید« ]١٢-١[عبس:  ﴾١٢ۥَشآَء َذَكَرهُ 
یا پند گیرد و این  شد دانی شاید که او پاک می چه میابینا به نزدش آمد. و (ای پیامبر) مکتوم) ن

که  آوری درحالی داند. پس تو به او روی می نیاز می بی داد. اما آن کس که خود را پند به او نفع می
و او (از  آید ما کسی شتابان به سراغ تو میاگر او خود را (از کفر) پاک نسازد، چیزی بر تو نیست. ا

گمان  کنی؟) ھرگز چنین نیست، بی شوی (و به او توجه نمی ترسد. پس تو از او غافل می الله) می
 .»این (سوره) تذکر و یادآوری است. پس ھرکس بخواھد از آن پند گیرد

گویید پیامبر روی در ھم  که چرا می گیرند میایراد برخی از علمای شیعه بر اھل سنت 
و صاحب اخالقی بزرگ  است که ایشان از چنین اشتباھاتی معصوم بوده کشید، درحالی

 است و چنین رفتاری با اخالق پیامبر ھمخوانی ندارد.
و چنین القا نمایند  کنند خواھند احساسات عوام شیعه را برانگیخته ھا اینگونه می آن

ان مدافع پیامبر ھستند و بر این باورند که آنکه روی ترش کرد و بیش از دیگرھا  آن که
آمده است که ھا  آن ھای تفسیر باشد عثمان بن عفان بود؛ در روایات و کتاب مصداق آیه می

عفان است؛ در برخی   عثمان بنھا  آن آنکه روی ترش کرد، مردی از بنی امیه بود و منظور
که  و این تفسیر و این مقوله از آن جھت است استت نیز صراحتا نام ایشان آمده روایا
 بشری پیامبر را نیز کامال معصوم نشان دھند. ی خواھند جنبه می

نازل شده باشد، درواقع شرف  س گوییم: اگر این آیه در مورد عثمان ما به یاری الله می
که کند  کند و قبل از ھرکس برای شیعه ثابت می اثبات می س بزرگی را برای عثمان

رویی سرزنش  مؤمن بوده است؛ زیرا خداوند متعال ایشان را بخاطر ترش س عثمان
 کند. دھند، عتاب نمی کند، اما بر نفاق و کفری که شیعه به ایشان نسبت می می

ٰٓ  ۥَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّهُ ﴿در این آیه:  َّ� تذکر و تنبیھی است به مخاطب نسبت به  ﴾٣يَزَّ
ترش  اوارد و آن اینکه چه بسا این کسی که روی خود را بر چیزی که آرزوی آن را د

کردی، با ایمان تزکیه شود و اسالم او نیرومند گردد، پس این عتاب در مقام مدح فرد 
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 ی که این فرد آن را دوست دارد و آن تزکیه یادآور امری استعتاب شده آمده است و 
 مردم است.

شود شخص منافق  کنید عثمان کافر و منافق است!! مگر می ای شیعیان، شما گمان می
ھا:  گونه است این خطاب آرزو کند که مردم ایمان آورند و خویشتن را اصالح کنند؟! ھمین

ا َمن َجآَءَك �َۡسَ�ٰ ﴿؛ ﴾َوَما يُۡدرِ�َك ﴿ مَّ
َ
ٰ ﴿؛ ﴾٨َوأ نَت َ�ۡنُه تَلَ�َّ

َ
ھا  این ی ؛ ھمه﴾١٠فَأ

 .س است نه عثمان ج انگر شرف بزرگی برای مخاطب است و مخاطب آن پیامبرنمای
که پیامبرش را  درحالی سخن بگوید،شود خداوند متعال با این لطافت با عثمان  مگر می

َها ﴿به سختگیری و شدت با منافقان فرمان داده است:  ُّ�
َ
� ارَ ٱَ�ِٰهِد  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ  ۡلُكفَّ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس  ۡغلُۡظ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱوَ 
ۡ
ای پیامبر! با « ]٩[التحریم:  ﴾٩لَۡمِص�ُ ٱَعلَۡيِهۡمۚ َوَمأ

 ».شان جھنم است و بد جایگاھی است سخت بگیر و جایگاهھا  آن کفار و منافقان جھاد کن و بر

ا َمن َجآَءَك �َۡسَ�ٰ ﴿فرماید:  اینکه خداوند متعال می  مَّ
َ
نَت َ�ۡنُه  ٩َوُهَو َ�َۡ�ٰ  ٨َوأ

َ
فَأ

 ٰ آمدند، آیا  می ج بیانگر این است که افراد فروتن برای کسب خیر نزد پیامبر ﴾١٠تَلَ�َّ
 امکان دارد که این افراد نزد عثمان بروند؟ عثمانی که از دیدگاه شیعه کافر و منافق است!!

، عتابی صریح و واضح است و این حادثه در مورد ج این عتاب ربانی خطاب به پیامبر
به ھنگام صحبت  ج باعث شد پیامبرعبدالله بن ام مکتوم نابینا و فقیر نازل شد، کسی که 

 به وی پشت کند. با بزرگان قریش
طبقاتی میان فقیر و غنی نبود،  ی از این کار قرار دادن فاصله ج منظور رسول الله

اثر ھا  آن ه اسالم بزرگان و سردمداران قریش بود، زیرا اسالمب ج بلکه بخاطر حرص پیامبر
گذاشت، در نتیجه این آیه نازل شد و خداوند متعال رسولش را  بسیار بزرگی بر اسالم می

ٰٓ ﴿به نرمی سرزنش کرد:  َوَما ﴿آید:  و پس از آن ضمیر مخاطب می؛ ﴾١َعبََس َوتََو�َّ
ٰٓ  ۥيُۡدرِ�َك لََعلَّهُ  َّ� محبت الله متعال و لطف او به رسولش  ی این نشان دھندهو ؛ ﴾٣يَزَّ

داند که رسولش از روی تکبر از آن فرد کور روی نگردانید،  باشد، زیرا خداوند متعال می می
 بلکه حرص شدید ایشان در دعوت، موجب این خطای غیر عمد شد.

ح مطلب نیست، بلکه از روی ناراحتی است؛ توضی تحقیراین روی ترش کردن، از روی 
که آن فرد  کند درحالی از این قرار است که وقتی شخصی سخن مھم دیگری را قطع می

شود که سخنش قطع  شخصی میرویی  خواھد سخنش قطع شود، این کار موجب ترش نمی
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جز این  ج ھا وجود دارد و پیامبر و این صفتی بشری است و در تمامی انسان شده است
 دیگر چنین نکرد.  ،یک بار

نتیجه اینکه شما شیعیان تنھا دو راه دارید که ناگزیر باید یکی را برگزینید: یا بگویید 
معتقد است و اینگونه عصمتی را که اھل سنت  است بوده ج مخاطب این آیه پیامبر

 اعتراف کنید؟! ج یا به صالح و نیروی ایمان عثمان بپذیرید

 .دین شیعه نماز جمعه را تعطیل کرده است
با قرآن، تعطیل نمودن این آیه است: ھا  آن ھای واضح و روشن از مخالفت یکی دیگر

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  �َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ْ ٱفَ  ۡ�ُُمَعةِ ٱَءاَمُنوٓا ِ ٱإَِ�ٰ ذِۡكرِ  ۡسَعۡوا َّ�  ْ  ۡ�َۡيعَۚ ٱَوذَُروا

اید!  که ایمان آورده ای کسانی« ]٩[الجمعة:  ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنتُۡم َ�ۡعلَُمونَ 
که در روز جمعه برای نماز اذان گفته شد به سوی (نماز و) ذکر الله بشتابید و خرید و  ھنگامی

 . »فروش را رھا کنید، اگر بدانید این برای شما بھتر است
به وضوح بر وجوب برگزاری نماز جمعه ھمراه با دیگر مسلمانان  علی رغم اینکه این آیه

 بینیم میی دیگری جای آن را گرفته است،  در مساجد داللت دارد و نه نسخ شده و نه آیه
اند تا  اند و به مردم اختیار داده آن فتوا نداده ی که ھیچیک از علمای شیعه به وجوب اقامه

که ھا  آن در روز جمعه یکی را برگزینند، تا اینکه قائم میان خواندن نماز جمعه و نماز ظھر
 ، ظھور نماید!!است انتظارش به طول انجامیده

ھر چیزی که مخالف با قرآن باشد، ضرورتا دروغ است .. اما شیعه خود را در این زمینه 
ترسند در آن روز که ایشان را  و منکر حق شده است، آیا از الله تعالی نمی به غفلت زده

شنیده ماند و جز صدای آھسته چیزی  ھا از ھول و ھراس باز می گرد آورد، روزی که چشم
 !!شود نمی

را ھا  آن آیا با اینکه خداوند متعال ورود مشرکین به حرم مکی را حرام کرده است،
 کند؟!!   دار آن می دوستان خود قرار داده و عھده

َها ﴿فرماید:  خداوند متعال می ُّ�
َ
� ِيٱَ�ٰٓ َما  نَ �َّ ْ إِ�َّ َ�َٞس فََ� َ�ۡقَر�ُواْ  لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱَءاَمُنٓوا

گمان مشرکان  اید! بی که ایمان آورده ای کسانی« ]٢٨[التوبة:  ﴾َ�ۡعَد َ�ِمِهۡم َ�َٰذ�ۚ  ۡ�ََرامَ ٱ لَۡمۡسِجدَ ٱ
 .»پلیدند، پس نباید بعد از ِامسال، به مسجد الحرام نزدیک شوند
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اندیشند که چگونه  خوانند، اما نمی این آیه از جمله آیاتی است که عوام شیعه می
دھد و  خداوند پیامبر و مؤمنان را به تحریم ورود مشرکین پلید به مسجد الحرام فرمان می

ابوبکر و عمر و عثمان و دولت اموی و  بیعتداری حرم را از زمان  سپس والیت و عھده
آنان تا به امروز به اھل سنت سپرده است؛ مگر امکان دارد که  عباسی و عثمانی و پس از

داری حرم را به  خداوند متعال به ما فرمان دھد تا چنین کنیم و سپس والیت و عھده
 مشرکین ناصبی بسپارد؟!!

و از آن روز تا به امروز، والیت و امامت و  ج از آنجا که اھل سنت از سوی رسول خدا
اند، این اھل سنت ھستند که  ن به حجاج) حرم را به عھده داشتهعمارت و سقایت (آب داد

َوَما ﴿آمده است: ھا  آن توصیف  باشند که در این دو آیه اولیا و دوستان خداوند متعال می
َ�ُهُم  �َّ ُ�َعّذِ

َ
ُ ٱلَُهۡم � وَن َعِن  �َّ ۡوِ�َآَءهُ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَوُهۡم يَُصدُّ

َ
ْ أ ۡوِ�َآُؤهُ  ۥٓۚ َوَما َ�نُٓوا

َ
إِ�َّ  ۥٓ إِۡن أ

ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  لُۡمتَُّقونَ ٱ
َ
را عذاب نکند، حال ھا  آن چرا الله و« ]٣٤[األنفال:  ﴾٣٤َوَ�ِٰ�نَّ أ

که آنان متولیان و سرپرست آن نیستند  دارند، درحالی آنکه آنان (مردم را) از مسجد الحرام باز می
 . »دانند ولی و سرپرست آن تنھا پرھیزگارانند، ولی بیشترشان نمی(و لیاقت آن را ندارند) مت

َما َ�ۡعُمُر َمَ�ِٰجَد ﴿ ِ ٱإِ�َّ َّ�  ِ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب قَاَم  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاَ�  لصَّ َولَۡم  لزَّ

ۖ ٱَ�َۡش إِ�َّ  َ ن يَُ�ونُواْ ِمَن  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
مساجد الله را فقط « ]١٨[التوبة:  ﴾١٨لُۡمۡهَتِدينَ ٱَ�َعَ�ٰٓ أ

و نماز را بر پا دارد و زکات را بدھد و  باشد کند که به الله و روز آخرت ایمان آورده کسی آباد می
 .»جز از الله نترسد، امید است که اینان از ھدایت یافتگان باشند

را بر حرم مکی مسلط ھا  آن اھل بیت بودند، خداوند متعال ی واقعا این شیعیان، شیعهاگر 
و قم و  است ھای روی زمین دور نموده ترین مکان را از پاکھا  آن کرد، بلکه خداوند متعال می

ھا  آن برای حج عازمزینت داده است که ھا  آن ھا و قبور را برای کربال و نجف و دیگر ضریح
 دھند. کنند کار نیک انجام می در معرض استدراج ھستند و گمان می زیرا ،شوند می

و مقدس جلوه  کنند میبزرگ چنان وقتی عوام شیعه قم و کربال و نجف و ... را 
شود که قبل از پرسش از علمای خود، از  پیدا نمیھا  آن ، آیا یک عاقل در میاننمایند می

الله و رسولش گرامی و مقدس است، چرا خداوند خود بپرسد: اگر مقدسات ما اینقدر نزد 
تا مقام و جایگاه آن  است ، حتی یک آیه ذکر نکردهاست در کتاب خود از آن یادی نکرده

مرتبه در آیات  ١٧، چنانکه نام مسجد یا بیت الحرام را حدود ھمگان ثابت گرددبرای 
 روشن خود آورده است؟!.
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 .کند مهدی شیعه مسجد الحرام را خراب می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿خواند:  وقتی شیعه این آیه را می وَن َعن َسبِيِل  �َّ ْ َو�َُصدُّ ِ ٱَ�َفُروا َّ� 
ِيٱ ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَ  � ٱ�ِيهِ وَ  لَۡ�ِٰكُف ٱَجَعۡلَ�ُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء  �َّ ِۢ  ۡ�َادِ َوَمن يُرِۡد �ِيهِ �ِإِۡ�َاد

 ٖ��ِ
َ
که کافر شدند و (مردم را) از راه  گمان کسانی بی« ]٢٥[الحج:  ﴾٢٥بُِظۡلٖ� نُِّذقُۡه ِمۡن َعَذاٍب أ

ی) مردم یکسان قرار دادیم،  دارند و (ھمچنین از) مسجدالحرام که آن را برای (ھمه الله باز می
جا کجروی (و انحراف از حق را)  که از روی ستم در آن و کسی(چه) مقیم در آنجا و یا وارد بر آن 
 . »چشانیم بخواھد، از عذاب دردناک به او می

امامان ھمچون کافران ھا  آن که درکند  ھای خود روایاتی مشاھده می سپس در کتاب 
و افترا و بھتان ھا  آن ، آیا با دیدن این روایات به حقیقتدارند از مسجدالحرام بازمی

 برد. پی نمی شان بودن
 بطور مثال ..

القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى «گوید:  روایت است که می ÷ از ابوعبدالله

ى موضعه وأقامه على أساسه وقطع ـت إلـإلى أساسه، ويرد البي ج أساسه، ومسجد الرسول

کند تا  تخریب میقائم مسجد الحرام را : «١»أيدي بني شيبة السراق وعلقها على الكعبة

تا به  نماید میرا نیز تخریب  ج ی آن را بر اساس خود بازگرداند و مسجد رسول الله سازه
و بر اساس خود استوار  دھد میصورت ابتدایی آن بازگرداند و بیت را در جای خودش قرار 

 ». آویزد و بر کعبه می نماید مینماید و دستان فرزندان شیبه را که سارقند، قطع  می

 شيبة بني أيدي وقطـع …إذا قام المهدي هدم المسجد الحرام «گوید:  و در جایی دیگر می

وقتی مھدی قیام کند، مسجدالحرام را : «٢»عليها هؤالء سرقة الكعبة وكتب بالكعبة وعلقها
کند و بر آن  و به کعبه آویزان می نماید میکند ... و دستان بنی شیبه را قطع  ویران می

 ».سارقان کعبه ھستندھا  این نویسد، می
کند، مگر عوام فریب خورده شیعه  چگونه مھدی شیعه مسجدالحرام را نابود می

دانند که مسجد الحرام بر مبنای تقوای الھی و اخالص بنا شده است و ابراھیم و  نمی

                                           
 .٥٢/٣٣٢بحار األنوار:  -١

 .٢٨٢؛ الغیبة، طوسی، ص: ٤١١اإلرشاد، مفید، ص:  -٢
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مَِن  ۡلَقَواِعدَ ٱ مُ  ۧ�ۡذ يَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ� ﴿فرماید:  اند؛ خداوند متعال می اسماعیل آن را بنا نھاده
ھای  و (به یاد آورید) ھنگامی را که ابراھیم و اسماعیل پایه« ]١٢٧[البقرة:  ﴾�ۡسَ�ٰعِيُل  ۡ�َۡيِت ٱ

و امیر  است در آن نماز نخوانده ج . مگر رسول الله»بردند (کعبه) را باال می ی خانه
اند؟!! در مورد مسجد النبی نیز به ھمین صورت،  المؤمنین و امامان در آن نماز نخوانده

داند آنکه اساس آن را بنا نھاد و با دو دست شریف خود در بنای آن  مگر شیعه نمی
صلوات و ؟! ردم بودترین م ترین و مخلص بود که متقی ج مشارکت نمود، محمد پیامبر خدا

 او باد.سالم خدا بر 
کنند و  قبول می شان ھای در کتابجای تعجب است از عوام شیعه که چنین روایاتی را 

 اید؟!! ؟ آیا شما سحر شدهاندیشند نمی
دانم تا  ھای دین شیعه با کتاب الله را بیان کنم، مناسب می قبل از آنکه دیگر مخالفت

 کنم.مھدی صحبت  ی مختصری پیرامون باور و اعتقاد اھل سنت درباره

اهل سنت در رابطه با مهدی کامال با عقیده شیعه متفاوت  ی عقیده
 .است

اھل سنت و جماعت در رابطه با مھدی که برگرفته از احادیث  ی بر اساس عقیده
ھای قیامت  و خروج او از نشانه دوش میصحیح نبوی است، مھدی در آخرالزمان خارج 

کند و  کند. وی ھفت سال حکومت می او دین را نصرت می ی است؛ خداوند متعال بوسیله
نماید چنانچه پیش از آن مملو از ظلم و جور  به اذن خداوند زمین را مملو از عدل و داد می

شوند  مند می ھایی بھره شده است؛ به فضل و کرم خداوند مردم در زمان او از چنان نعمت
رویاند و  ن خداوند زمین گیاھان خود را می؛ به اذای از آن نداشتند بھرهکه پیش از این 

 بخشند. باراند و اموال را بدون حساب و شمارش می آسمان قطرات باران را می
و اسم پدرش ھمچون اسم پدر پیامبر  ج نام او محمد یا احمد است، ھمانند پیامبر

است؛ وی از نسل حسن بن علی است، او علوی فاطمی حسنی قریشی است؛ در احادیث 
بینی بلندی دارد که  -٢پیشانی بلندی دارد.  -١صفت برای او ذکر شده است:  دو

ھای آن تنگ است. عالوه بر این، احادیث بسیار زیادی موجود است که داللت بر  سوراخ
رسد. شیخ  خروج مھدی در آخرالزمان دارد و این احادیث بطور کلی به حد تواتر می
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آمدن  برستفیضی به نسبت کثرت راویان، مبنی اخبار متواتر و م«گوید:  می / لبانیآ
نقل شده است و اینکه وی از اھل بیت ایشان است ... و ھمراه  ج از پیامبر ،مھدی
دھد ... و برای این امت  کند و عیسی را در کشتن دجال یاری می خروج می ÷ عیسی
 ١گزارد. و عیسی پشت سر او نماز می دھد میامامت 

و نام وی محمد است و فرزند ھا  آن است از: امام دوازدھماما مھدی شیعه عبارت 
باشد؛ مطابق روایات، وی از سه یا پنج و یا ھفت  حسن عسکری، امام یازدھم شیعیان می

نام حجت و ھا  آن و شیعیان منتظر خروج او ھستند! است سالگی در سرداب مخفی شده
ھجری متولد شده است؛ ٢٥٥در سال که  بر این باورندکنند و  نیز قائم را بر او اطالق می

غیبت صغرای او زمانی شروع شد که تنھا ھفت سال داشت و پس از اتمام دوران غیبت 
صغری، غیبت کبرای او شروع شد که تا به امروز ادامه دارد و شیعیان منتظرند تا وی در 

یارت او شان انتقام بگیرد و پیوسته در سرداب به ز و از دشمنان نمایدآخرالزمان خروج 
 کنند تا از آن خارج شود. و دعا می روند می

امام حسن عسکری در سال  یعنیواقعیت امر این است که شیعه با وفات امام یازدھم 
و فرزندی از  یافت که عقیم بود وفاتھجری) غافلگیر شدند، زیرا این امام درحالی ٢٦٠(

شیعیان حسن عسکری  خود به جای نگذاشته بود؛ پس از آن شیعه دچار اختالف شد و
گوید، چھارده فرقه شدند و یا مطابق قول قمی، پانزده فرقه شدند ..  آنگونه که نوبختی می

در اینجا بود که شک و حیرت و سرگردانی در میان شیعه حاکم شد؛ دلیل آن نیز این بود 
به پیروان خود گفته بودند: امامت اصل و اساس دین است، حتی نصوصی در ھا  آن که
ترین  مبنی بر اینکه این رکن، بزرگ است وارد شده -ھا ترین کتاب آن صحیح –اب کافی کت

 تر است. ارکان اسالم است و از نبوت نیز مھم
اما برای خروج از این تنگنا، برخی از شیعیان گفتند: خداوند بطور اعجاز آمیز، شکم 

 است؛ باردارھا ندانند که او  سیده نرجس، ھمسر حسن عسکری را مخفی نمود تا عباسی
و او  است حسن بن علی زنده است و نمرده، بلکه غایب شده«به پیروان خود گفتند: ھا  آن

یست بمیرد و ظاھرا فرزندی نداشته باشد، زیرا زمین نباید خالی از امام قائم است و جایز ن
 ».امام باشد

                                           
 .٥/٣٧١السلسلة الصحیحة:  -١
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وی پس از مرگ دوباره «د: ای دیگر به مرگ حسن عسکری اعتراف کردند اما گفتن فرقه
؛ این درحالی است که »و ھم اکنون غایب است و بزودی ظھور خواھد کرد زنده شد

 ی ز حسن به برادرش جعفر منتقل کنند، فرقهھای دیگری کوشیدند تا امامت را ا فرقه
و گروھی دیگر  ند، ابطال نموداست دیگری امامت حسن را به این باور که عقیم مرده

و امرش را پنھان  است معتقدند، حسن عسکری فرزند داشته است، اما آن را مخفی کرده
شت؛ محمد نموده است، زیرا دوران سختی بود و حاکم وقت به شدت او را تحت نظر دا

 وقتیکه گفت: عسکری  است قمی در "کمال الدین" روایتی از ابوغانم خادم آورده
این پسر پس از من «فرزندش سه ساله شده بود، او را به اصحابش نشان داد و گفت: 

ھا در انتظار او دراز  صاحب شما و جانشین من بر شماست و این ھمان قائم است که گردن
و  آن را پر از  دوش میمملو از ظلم و جور و ستم شود، خارج ماند، پس وقتی زمین  می

 .١»کند قسط و عدل و داد می
کنند نواب او ھستند و  این فرزند مزعوم ھمان است که آیات و مراجع شیعه گمان می

للقائم غيبتان «اند که:  به ابوعبدالله نسبت دادهھا  آن دارای دو غیبت صغری و کبری است؛

أحداهما قصيرة واألخرى طويلة، الغيبة األولى ال ُيعلم بمكانه فيها إال خاصة شيعته، 

قائم دارای دو غیبت است، یک غیبت : «٢»واألخرى ال يعلم بمكانه فيها إال خاصة مواليه
گاه  کوتاه و یک غیبت دراز مدت؛ در غیبت صغری جز خواص شیعه کسی از مکان ایشان آ

و مکان ایشان در غیبت کبری نیز بر ھمه جز خواص موالی ایشان، مخفی  بود خواھدن
 ».است

ھا معتقدند که مھدی مزعوم در غیبت صغری، برای خود نمایندگانی انتخاب  آن
کردند، ایشان  گفتند و احادیث ایشان را به مردم ابالغ می کرد که به نام او سخن می می

ان علی بن محمد سمری بود؛ وی در سال چھار نایب داشت که آخرین نایب ایش
ھجری وفات یافت و با وفات او دوران غیبت صغری پایان یافت و غیبت کبرای مھدی ٣٢٩

 شروع شد که تا امروز شیعیان چشم انتظار اویند.

                                           
 إلیه األعناق «؛ ٨/٤٣١کمال الدین، قمی:  -١

ّ
هذا صاحبکم من بعدي وخلیفتي علیکم وهو القائم الذي تمتد

 
ً
 وعدال

ً
 خرج فیمألها قسطا

ً
 وجورا

ً
 ».باالنتظار، فإذا امتألت األرض ظلما

 .١/٣٤٠الکافي:  -٢
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احوال ھا  آن یابیم که مھدی با تأمل در بسیاری از روایات شیعه پیرامون مھدی، در می
شود که زمین مملو از  گویند مھدی ھنگامی ظاھر می ویی میعجیبی داشته است، از س

اندازد  کشد و خون به راه می گویند: مھدی می ظلم و جور و ستم شود و از سویی دیگر می
فرستد تا زمین را از ظلم و جور  کند!! آیا خداوند او را می و حتی به کودکان ھم رحم نمی

 که در ھنگام خروج او زمین را پر کرده بود؟!.بیفزاید پاک کند، یا بر میزان ظلم و ستمی 
، شاھد تشابه تاملی داشته باشدھرکس پیرامون روایات شیعه در ارتباط با مھدی 

بسیاری میان مھدی شیعه و مسیح یھود خواھد بود؛ از جمله این تشابھات این است که 
کند  روایت می ÷ کند؛ کلینی از ابوعبدالله ود حکم میومھدی شیعه بر اساس شریعت دا

ل ل داود وال ُيسأل بّينـة، يعطي كال تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آ«که: 

شود و به حکومت  دنیا نابود نخواھد شد تا اینکه مردی از نسل من خارج می: «»نفس حقها
  .١»شود شود و به ھرکس حق او داده می کند و درخواست بینه و گواه نمی ود حکم میوآل دا

گوید؛ در کتاب "الغیبة" نعمانی  از دیگر تشابھات این است که مھدی، عبرانی سخن می
دھد، او  ھنگامی که خداوند به مھدی فرمان قیام می«روایتی با این مضمون آمده است: 

نفر  ٣١٣خواند، در این وقت است که یاران اصلی او که  اش می خداوند را به نام عبرانی
گردند، اینان  راکنده پاییزی از سراسر جھان بر گرد او جمع میھستند بسان ابرھای پ

ھمانگونه که در خانه  -پرچمداران لشکر عظیم و پرشکوه او ھستند، برخی از آنان شامگاه 
گردند و برخی دیگر از نظر نام و نشان  ناپدید و در مکه حاضر می -و در بسترش خفته است 

 .٢»شتابند ابرھا، بسوی ھدف می ی روشن بوسیله ھا شناخته شده و در روز و دیگر ویژگی

 .کند را تکفیر می ل دین شیعه ام المؤمنین عایشه
نسبت که داللت بر جعل حدیث و ھا  آن ھای گستاخانه و وقیحانه از دیگر مخالفت

ند، آن دسته از میان امت شو ی تفرقهسبب  به این ترتیببه اھل بیت دارد تا  دادن دروغ
دامن، نقی و پرھیزگار را متھم به  ، این زن پاکل المؤمنین عایشه ام روایاتی است که

گوید: ایشان بدترین زنان و اھل آتش است و چنین و چنان است...؛  کند و می کفر می

                                           
 .٣٩٨ – ١/٣٩٧الحجة من األصول، کلینی:  -١

 .٣١٣الغیبة، نعمانی، ص:  -٢



 ٢١٣ د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ

ى على الناقد البصير والفطن الخبير مـا يف تلك اآليات مـن ـال يخف«گوید:  مجلسی می

گاه، کنایه : «»ة وكفرهماالتعريض، بل التصريح بنفاق عائشة وحفص بر ناقد بینا و خردمند آ
موجود در این آیات پوشیده نیست، بلکه بر نفاق عایشه و حفصه و کفر آن دو تصریح 

 .١»دارد

مما يدل على «گوید:  می –علیه من الله ما یستحق  –محمد بن حسن شیرازی قمی  

هـو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أئمتنا إمامة أئمتنا اإلثني عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار، و

از جمله : «»اإلثني عشر، وكـل من قال بإمامة اإلثني عشر، قال باستحقاقها اللعن والعذاب
دالیل امامت امامان دوازده گانه ما این است که عایشه کافر و مستحق آتش است و این 

ماست و ھرکس به امامان دوازده  ی گانه امر مستلزم حق بودن مذھب ما و امامان دوازده
 .٢»گانه اعتقاد دارد، معتقد است که عایشه مستحق لعن و عذاب است

ھا  آن پردازان مملو از روایاتی است که پرده از حقایق و اسرار پنھان ھای این دروغ کتاب
ایشان نسبت به ام المؤمنین عایشه  ی را در بغض و کینهھا  آن دارد و مقاصد شوم بر می

نفع و از حوادث تاریخی به  نمایند میتاریخ را تأویل ھا  آن کند؛ ثابت می ج سر پیامبرھم
شان مریض  ی ھا ی را که قلبھای آن کنند و برداری می ھوی و ھوس خود بھره خواھشات و

و  اند جمل، فریب داده ی خروج عایشه بر علی در جنگ صفین و حادثه با نیرنگاست، 
کرد و خداوند را در این زمینه  گویند: عایشه مردم را بر جنگ با علی تحریک می می

َج ﴿فرماید:  که می است نافرمانی کرده  لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱَوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
� ٱ وَ�ٰ

ُ
ھای  جاھلیت نخستین زینت ی ه ھای خود بمانید و به شیو و در خانه« ]٣٣[األحزاب:  ﴾ۡ�

 .»خود را آشکار نکنید
 است ای صریح و واضح در کتابش آورده گوییم: خداوند متعال آیه میھا  آن پس به عوام

فرماید:  که ھمسر مرد، از اھل بیت اوست، الله متعال می است و بیان داشته و ثابت نموده

ۡمرِ ﴿
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
� ْ ِۖ ٱقَالُٓوا ِ ٱُت رَۡ�َ  �َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

َ
َ�ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

ِيدٞ  کنی؟! رحمت الله و برکاتش  فرشتگان) گفتند: آیا از فرمان الله تعجب می«( ]٧٣[هود:  ﴾٧٣�َّ

                                           
 .٢٢/٣٣ألنوار: بحار ا -١

 .٦١٥األربعین في إمامة األئمة الطاهرین، ص:  -٢
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. در این آیه کسی که تعجب کرده، ساره »ی بزرگوار است بر شما اھل بیت باد، ھمانا او ستوده
که وی از اھل  است نموده به این ترتیب خداوند متعال ثابتاست؛ و  إ ابراھیمھمسر 

را » اھل« ی در قرآن کلمهخداوند متعال باشد؛  بیت ابراھیم بوده است، زیرا ھمسر او می

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿بر ھمسر اطالق نموده است و اینگونه در کالم پاک خود آورده است:  فَلَمَّ
َجَل ٱ

َ
�ۡ  ِ ۡهلِهِ وََساَر ب

َ
که موسی (آن) مدت (معین) را به پایان  پس ھنگامی« ]٢٩[القصص:  ﴾ۦٓ أ

که جز ھمسر موسی کس دیگری  این درحالی است. »اش حرکت کرد رسانید و ھمراه خانواده
 نبود.  با او ھمراه

ۡهلِهِ ﴿در تفسیر این آیه:   شیعهی طباطبایی  ھمین مطلب را عالمه
َ
 ﴾ۦٓ إِۡذ قَاَل ُموَ�ٰ ِ�

کند، وی  تأکید می »خود گفت ی به یاد بیاور) ھنگامی را که موسی به خانواده«( ]٧[النمل: 
مراد از "اھل" در این آیه، زن و ھمسر اوست که بنا بر آنچه خداوند متعال در «گوید:  می

گوید: خطاب وی به  ، دختر شعیب بوده است. در "المجمع" میاست قصص آورده ی سوره

جمع، بخاطر آن است که در انس و الفت با او در  ی ) به صیغهَءاتِيُكمآن زن با لفظ: (
 ١».ھای وحشتناک، قائم مقام جماعت گشته است مکان

، از جمله است بوده ج یکی از ھمسران رسول الله ل بنابراین از آنجایی که عایشه
منان یکی از مادران مو، است باشد و چون از اھل بیت ایشان بوده اھل بیت ایشان می

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿فرماید:  و دلیل آن این آیه است که می باشد می ۡوَ�ٰ ب
َ
نُفِسِهۡمۖ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
ِمۡن أ

ۡزَ�ُٰجهُ 
َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
تر است و ھمسران  پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوار« ]٦[األحزاب:  ﴾أ

، به نص قرآن، پاک و است و چون یکی از ھمسران پیامبر بوده .»ھستندھا  آن او مادران

َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿مطھر است: 
َ
ۚ ٱإِِن  لّنَِسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ َّ�  ِ َ�َيۡطَمَع  ۡلَقۡولِ ٱفََ� َ�َۡضۡعَن ب

ِيٱ ۡعُروٗفا ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ َج  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ  لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱَوقَۡرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
� ٱ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱوََءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ َما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱإِ�َّ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

  لرِّۡجَس ٱ
َ
ای زنان پیامبر! شما مانند « ]٣٣-٣٢[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱۡهَل أ

ھیچیک از زنان (عادی دیگر) نیستید، اگر پرھیزگاری کنید؛ پس در سخن گفتن نرمی نکنید که 
ھای خود  که در دلش بیماری است طمع کند و سخن شایسته بگویید. و در خانه آنگاه کسی

                                           
 .١٦/٣٤٢تفسیر المیزان، طباطبائی:  -١
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و نماز را بر پا دارید و  )١(ھای خود را آشکار نکنید جاھلیت نخستین زینت ی ه د و به شیوبمانی
خواھد پلیدی را از شما اھل بیت  زکات را بدھید و الله و پیامبرش را اطاعت کنید، الله قطعًا می

 .»دور کند و چنانکه باید شما را پاک سازد
نازل شده است، چنانکه  ج تطھیر است، در حق زنان پیامبر ی این آیه که موسوم به آیه

 واضح و مبرھن است و شک و ابھامی در آن نیست. ھرکس سیاق این آیات را در نظر گیرد،
 ج ؛ عایشه نیز یکی از زنان پیامبرھیچ شک و تردیدی به این مساله یقین خواھد داشت بی

گاه نیستند؟ پدید ھا  آن ھای !! چه چیزی در قلباست، آیا عوام شیعه نسبت به قرائت آ
خواند،  به این کالم روشن پروردگار یقین نداشته باشند؛ آنکه قرآن می که سبب شده آمده

را مخاطب قرار داده است، اما چه  ج کند که این آیه به صراحت زنان پیامبر مشاھده می
 خواھد قلب او را پاک کند؟! بگوییم به کسی که خداوند نمی

درحالی  ج در صبح روزی رسول اللهروایت کرده که گفت:  ل از عایشه ٢مسلم
؛ پس حسن بن پیراھنی از موی سیاه، منقوش به کاروان شتر بر تن داشتکه  خارج شد

علی آمد، ایشان او را داخل آن لباس کرد، سپس حسین آمد، وی را نیز جا داد، بعد فاطمه 
د و سپس علی آمد، او را نیز داخل کرد، سپس آمد، ایشان را نیز در کنار آن دو داخل کر

َما يُرِ�ُد ﴿گفت:  ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 .﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ای عقل  به صحت نرسیده است، پس آنکه ذره ل حدیث کساء جز از طریق عایشه
 کند. س متھم به عداوت با علیتواند او را  در سر داشته باشد چگونه می

روایت کرده است که  † احادیثی در باب فضیلت علی و اھل بیت ل عایشه
داللت  بر ایناند؛ این روایات به وضوح  امامان حدیث با اسانید خود این روایات را ذکر کرده

 داشت. و بزرگ می شمرد میرا محترم  س امیرالمؤمنین علی ل دارد که عایشه

                                           
بند و  جاهلیت این است که زن چادر خود را محکم نبندد و گردن و گردن ی گوید: شیوه مقاتل بن حیان می -١

 ). [م]٢٠٢/ ٦هایش نمودار گردد. (الدرالمنثور:  گوشواره

 ٢٤٤٢: ی شمارهمسلم،  -٢
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ھا سؤال کرد،  وقتی شریح بن ھانی از ایشان در مورد مسح بر موزهاز جمله: 
به او گفت: نزد علی بن ابی طالب برو و از او سؤال کن، زیرا او  ل المومنین عایشه ام

 ١کرد. مسافرت می ج ھمراه با رسول الله
در حدیث کساء  ج الزم است فریب خوردگان شیعه را متذکر شویم که رسول خدا

گوید:  دور دارد و میھا  آن کند که خداوند متعال پلیدی را از کساء دعا میبرای اصحاب 

ْذِهْب َ�نُْهُم الرِّْجَس «
َ
ْهُل بَييِْت اللَُّهمَّ أ

َ
ِء أ

َ
نازل ھا  آن . پس اگر این آیه در شأن٢»اللَُّهمَّ َهُؤال

ل دور نموده است، دیگر چه دلیلی دارد که رسوھا  آن و رجس و پلیدی را از است شده
 اینگونه دعا کند؟ ج الله

خواست که خداوند متعال اصحاب کساء را که عبارت از  با این کار می ج رسول الله
شک این افراد از اھل بیت او ھستند، به  بی بودند و ش علی و حسن و حسین و زھرا

 ، ملحق کند.است تطھیر در رابطه با آنان نازل شده ی تطھیر و اراده ی زنانش که آیه
، البته است سنت بر این باورند که خداوند از اصحاب کساء پلیدی را دور نمودهاھل 

ای که اگر  تطھیر؛ آیه ی این دور نمودن پلیدی بخاطر حدیث کساء است، نه بخاطر آیه
 کسی استحقاق استدالل به آن را داشته باشد، زنان پیامبر، امھات المؤمنین و از جمله

 مستحق آن است. ل عایشهھا  آن
(أھل البیت) در این آیه  ی تطھیر تنھا بخاطر ورود کلمه ی تعصب علمای شیعه به آیه

مذھب اھل بیت بفریبند؛ من با اطمینان و  با دستاویز قرار دادناست، تا عوام شیعه را 
 ش گویم: تطھیر تنھا به علی و فاطمه و حسن و حسین میھا  آن تکیه به کتاب الله به

، چنانکه خداوند تطھیر در رابطه با دیگران نیز وارد شده استاختصاص ندارد، بلکه این 

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهِرُُهۡم َوتَُزّ�ِيهِم بَِها َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك ﴿گوید:  متعال می
َ
ُخۡذ ِمۡن أ

َُّهۡمۗ وَ  ُ ٱَسَ�ٞن ل صدقه (و زکات) بگیر، تا ھا  آن از اموال« ]١٠٣[التوبة:  ﴾١٠٣َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ
ی  شان دعا کن، یقینًا دعای تو مایه شان کنی و برای و تزکیه پاک سازیرا ھا  آن ی آن بوسیله

 . »ت و الله شنوای داناستھاس آن آرامش برای

                                           
 ٢٧٦: ی مسلم، شماره -١

 ٣٢٠٥سنن ترمذی، شماره:  -٢
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و به درگاه پروردگار توبه ند ست که به گناھان خود اعتراف کرداین مختص کسانی ا 
 و از اموال ایدطلب آمرزش نمھا  آن آوردند تا برای ج اموال خود را نزد پیامبرکردند و 

 صدقه بدھد.ھا  آن

ُ ٱَما يُرِ�ُد ﴿فرماید:  خداوند متعال می يُرِ�ُد  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  �َّ
خواھد بر شما  الله نمی« ]٦[المائدة:  ﴾٦َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ۥِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ 

 و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که شکر پاک سازدخواھد شما را  دشواری قرار دھد، بلکه می
 .»گزارید

يُ�ُم ﴿فرماید:  خداوند متعال به اھل بدر می َمنَٗة ّمِۡنُه َو�ُ  �َُّعاَس ٱإِۡذ ُ�َغّشِ
َ
ُِل َعلَۡيُ�م أ ّ�َ

َمآءِ ٱّمَِن  َُطّهَِرُ�م بِهِ  لسَّ ۡيَ�ٰنِ ٱَوُ�ۡذهَِب َعنُ�ۡم رِۡجَز  ۦَماٗٓء ّ�ِ ٰ قُلُو�ُِ�ۡم  لشَّ �َِط َ�َ َولَِ�ۡ
ۡقَدامَ ٱَوُ�ثَّبَِت بِهِ 

َ
و به یاد آورید) ھنگامی را که خواب سبکی که آرامشی از «( ]١١[األنفال:  ﴾١١ۡ�

فرا گرفت و از آسمان آبی بر شما فرو فرستاد، تا شما را با آن پاک کند و سوی او بود، شما را 
تان را با آن استوار  ھای ھای شما را محکم بدارد و گام پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دل

 . »کند
 احزاب تنھا برای پنج تن از آل بیت بوده ی سوره ٣٣ ی بنابراین اگر ذکر تطھیر در آیه

آمده  ،ا ذکر تطھیر برای اھل بدر که بیش از سیصد و ده تن بودند و دیگران، در اینجاست
 است.

 خداوند متعال خودھمین کافی است که  ل برای شرف و بزرگی ام المؤمنین عایشه
نور نازل کرده است،  ی و آیات روشنی در برائت ایشان در سوره است او را پاک گردانده

ھای قرآن در ابتدای آن، آیات خود را  مبارکی که خداوند متعال در میان سوره ی سوره

نَزۡ�َا �ِيَهآ َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت لََّعلَُّ�ۡم ﴿(بینات) توصیف کرده است: 
َ
نَزۡلَ�َٰها َوفََرۡضَ�َٰها َوأ

َ
ُسوَرةٌ أ

ُرونَ  واجب  را (احکام) آنایم و  این) سوره است که آن را نازل کرده«( ]١[النور:  ﴾١تََذكَّ
بخش [اعالن و در این  .»ایم شاید شما پند گیرید ایم و در آن آیات روشنی نازل کرده نموده

ُ ﴿: المومنین عایشه] آیات را به این ترتیب به پایان برده است پاکی و برائت ام ُ ٱَو�ُبَّ�ِ َّ� 
ُ ٱوَ  �َ�ِٰت� ٱلَُ�ُم  کند  و الله آیات (خود) را برای شما بیان می« ]١٨[النور:  ﴾١٨َعلِيٌم َحِكيمٌ  �َّ

 .»و الله دانای حکیم است
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نور را از ابتدا با درنگ، تدبر  ی که سوره ،بر عوام شیعه واجب شرعی است، نه اختیاری

إِنَّ ﴿و به تفاسیر اھل سنت رجوع کنند، به خصوص از ابتدای این آیه:  نمودهو تفکر تالوت 
ِينَ ٱ َّ�  ِ ۡفكِ ٱَجآُءو ب � لَُّ�م� بَۡل ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�مۚۡ  ۡ�ِ  ]١١[النور:  ﴾ُعۡصَبةٞ ّمِنُ�ۡمۚ َ� َ�َۡسُبوهُ َ�ّٗ
) آوردند، گروھی از خود شما ل المؤمنین عایشه که تھمت بزرگ (درباره ام مسلمًا کسانی«

تا ببینند . »ھستند، گمان نکنید که این (ماجرا) برای شما بد است، بلکه آن برای شما خیر است
 که تناسب تفاسیر اھل سنت با قرآن ھمچون نسبت روح با جسد است.

پردازند، خداوند  المؤمنین عایشه می ام ی پس از آیاتی که به ذکر داستان افک و تبرئه
که عقل سالم و قلب پاکی دارند و در آن مثال  زند برای کسانی متعال در آیاتی مثالی می

کند که زنان پاک از آن مردان پاک ھستند، پس عایشه نیز  روشن میھا  آن به وضوح برای

 ۡ�َبِيثُونَ ٱلِۡلَخبِيثَِ� وَ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ﴿است:  ج پاک است زیرا ھمسر امام پاکان، یعنی محمد
ّيَِ�ُٰت ٱلِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ّيِبَِ� وَ  لطَّ ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ۡغفَِرةٞ  لطَّ ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
ّيَِ�ِٰت� أ لِلطَّ

زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک (نیز) برای زنان « ]٢٦[النور:  ﴾٢٦َورِۡزٞق َكرِ�مٞ 
(مردم  ناپاک ھستند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکند. اینان از آنچه

آمرزش (الھی) و روزی ارزشمندی ھا  آن گویند، مّبرا (و پاک) ھستند، برای شان) می درباره
 .»است

اھل علم اجماع دارند که: پس از نزول این «گوید:  نور می ی ابن کثیر در تفسیر سوره
عایشه به نوعی در مورد اتھامی که خداوند آیه و ذکر آنچه در آن آمده است، ھرکس به 

گیری کند  و از وی خرده ایدعیبجویی نم است ل او را در این آیات از آن تبرئه نمودهمتعا
است، زیرا به  اتھام فاحشگی را متوجه او کند] کافر ،دیگر بعد از این آیات یر[به تعب

 .١»دشمنی با قرآن برخاسته است
اتھام [زنا]  لعایشه  ام المؤمنیندالیل کفر کسانی که به «گوید:  قاضی ابویعلی می

  زنند، صریح و آشکار است، از جمله: می
مبنی بر اینکه این کار به معنی تکذیب  است اول: آنچه امام مالک بدان استدالل کرده

، است قرآنی است که به برائت ایشان گواھی داده است و تکذیب آنچه قرآن بیان نموده
 ».مساوی با کفر است

                                           
 ).٣١/ ٦تفسیر ابن کثیر ت سالمة ( -١
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این سخن مالک سخن درستی «گوید:  ابن حزم در تعلیق بر این قول امام مالک می
الله تعالی در برائت قطعی ام المومنین از است و چنین کاری، ارتداد کامل و تکذیب 

 ».اتھامی است که در حق او روا داشتند
است  و عیبجویی از ایشان از چند وجه ج دوم: این اتھام سبب اذیت و آزار رسول الله

 ١که قرآن کریم بر آن داللت دارد.
موجب  ل متھم نمودن ام المومنین عایشه«گوید:  بر این اساس است که سبکی می

 قتل است، آن ھم به دو دلیل:
یک: قرآن کریم به برائت عایشه گواھی داده است، پس تکذیب آن کفر است و اتھام 

 بستن به عایشه، تکذیب قرآن است.
و کاستن  ج بود و متھم نمودن ایشان، عیبجویی از پیامبر ج مبردو: عایشه ھمسر پیا

 ٢».از شان و منزلت ایشان است و چنین کاری کفر است
و از تمامی  ددان میھای زشتی را ناپسند  در چنین تھمت فرورفتنخداوند متعال 

إِۡذ َولَۡوَ�ٓ ﴿فرماید:  گردد؛ چنانکه می کنند، خشمگین می کسانی که آن را تأیید می
َتَ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ  ن �َّ

َ
ٓ أ ا يَُ�وُن َ�َا  ]١٦[النور:  ﴾١٦َسِمۡعُتُموهُ قُۡلُتم مَّ

که آن را شنیدید نگفتید: ما حق نداریم که آن (سخن) را بر زبان آوریم، (الھی) تو  چرا ھنگامی«
وای بر کسی که به مقابله با خداوند  پس وای، وای، »منزھی! این بھتان بزرگی است؟!

 کند. چنین افتراھایی را دنبال می ج رسول الله ی و در رابطه با محبوبه است برخاسته
، چرا تا است پرسد: اگر واقعا عایشه چنین زنی بوده آیا این فریب خورده از خود نمی

 جدا نشد؟!!از او  ج در ھمسری ایشان باقی ماند و پیامبر ج زمان وفات رسول الله
او را  ج خوش خلق و نیک و پاک دامن نبود، بدون تردید پیامبر ل اگر عایشه

ن ُ�ۡبِدَ�ُ  ۥٓ َعَ�ٰ َر�ُّهُ ﴿داد، دلیل آن ھم این آیه است:  طالق می
َ
ۡزَ�ًٰجا  ۥٓ إِن َطلََّقُ�نَّ أ

َ
أ

بَۡ�اٗر�
َ
�َِ�ٍٰت َ�ٰبَِ�ٰٖت َ�ٰٓ�َِ�ٰٖت َ�ّيَِ�ٰٖت َو� ۡؤمَِ�ٰٖت َ�ٰنَِ�ٰٖت َ�ٰٓ � ّمِنُ�نَّ ُمۡسلَِ�ٰٖت مُّ  ﴾٥َخۡ�ٗ

چه بسا اگر شما را طالق دھد، پروردگارش ھمسرانی بھتر از شما برایش جایگزین « ]٥[التحریم: 
. »دار، بیوه و دوشیزه باشند کننده، روزه ر، عبادتکا کند، (که) مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه

                                           
 .١١/١٥المحلی باآلثار، ابن حزم:  -١

 .٢/٥٩٢فتاوی السبکي:  -٢
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وفات نمودند و به رفیق اعلی پیوستند و کما کان  ج که رسول الله این درحالی است
 ھمسر ایشان بود. ل عفیفه ی طاھره ی عایشه

و یا  دھی میدشنام  ل ای فرد شیعی! از خود بپرس: وقتی به ام المؤمنین عایشه
از این کار امید چه ھستی،  او دار کردن شأن و مقام کنی یا در پی خدشه تکفیرش می

شوند؟  کنی الله و رسولش با این کار از تو راضی می داری؟ آیا گمان می سودی در قیامت
دانی و به این وسیله  بینی و این کار را دین و عبادت می  آیا در این کار برای خود شرفی می

پنداری پس از این کار، در روز قیامت از  به خدای خود نزدیک شوی؟ آیا می خواھی می
نوشی؟ آبی که با  ھای غیور است، آب کوثر می انسان ی که اسوه ج دستان رسول الله

 شود. نوشیدن آن دیگر انسان تشنه نمی
ھمسرش راضی  اتھام زنا برایحتی یک انسان معمولی، بلکه یک انسان فاسق نیز به 

شود، ھرچند که ھمسر او گناھان و خطاھای بسیار  و این کار موجب خشم او می نیست
 ترین ترین و شریف که برترین مخلوقات است و کامل ج داشته باشد، چه رسد به رسول الله

 باشد؟!! عفیفه و طاھره می ی است و ھمسرش عایشهھا  آن
شان است که:  ورد زبان ج عجیب است که شیعیان پیوسته این حدیث رسول خدا

، اما با این وجود تنھا امت و گروھی ھستند که بر عیبجویی از »أذكركم اهللا يف أهل بيتي«
 اند!! مادران مؤمنان، ھمسران پیامبر جرأت یافته

ترین  ای عوام شیعه قبل از آنکه روز حسرت بیاید، بدانید که: عایشه مادر مؤمنان، کامل
فرماید:  در مورد او می ج اخالق و ادب بوده است، رسول اللهزنان از نظر دین و علم و 

َعامِ « �ِد ىلَعَ َسائِر الطَّ ِ
و ھمانا برتری عایشه بر سایر : «١»فَْضَل اَع�َشَة ىلَعَ النَِّساِء َكَفْضِل الرثَّ

و او پس ». زنان مانند برتری ترید (نانی که در آبگوشت، خرد شده باشد) بر سایر غذاھاست
بود، چنانکه این مطلب  ج محبوبترین مردم در قلب رسول الله س ابوبکر صدیقاز پدرش 
ھای حدیث اھل سنت آمده است؛ از جمله فضایل ایشان که او را از دیگر امھات  در کتاب

ی  یل تصویر او را در پارچهی، این است که جبردھد متمایز نموده و برتری میالمؤمنین 
و  .»این ھمسر تو در دنیا و آخرت است«و گفت:  آورد ج ابریشمی سبزرنگی نزد پیامبر

                                           
 ٣٤١١بخاری، شماره:  -١
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و فتوی  ندنمود میداناترین زنان امت بود و مردم در زمان او به وی مراجعه  ل عایشه
 روایت کرده است. ج خواستند؛ ایشان بیش از دو ھزار حدیث از پیامبر می

دشنام  داری و محبوب حبیب الله را سب و ج ای کسی که ادعای محبت رسول الله

َال تُؤِْذيِ� «: شوم که فرمود رھنمود نبوی در مورد ھمسرانش را برای تو یادآور میدھی،  می
ةٍ ِمنُْ�نَّ َ�ْ�َِها

َ
نَا يِف حِلَاِف اْمَرأ

َ
َّ الَويْحُ َوأ ِ َما نََزَل يلَعَ با آزار عایشه « :»يِف اَع�َِشَة، فَإِنَُّه َوا�َّ

مرا میازارید، زیرا بخدا سوگند در لحاف ھیچیک از زنانم جز عایشه بر من وحی نازل نشده 
 .١»است

به  ج رسول الله ی به وسیله ÷ یلیاز دیگر مناقب و فضایل ایشان این است که جبر
روایت کرده که گفت: روزی رسول  ل ایشان سالم رساند؛ بخاری با اسنادش از عایشه

َالمَ «فرمود:  ج الله �ُل ُ�ْقِرئُِك السَّ یل است که یشه، این جبریای عا: «»يَا اَع�َِش، َهَذا ِجرْبِ
و من گفتم: و بر او سالم و رحمت و برکات خداوند باد، تو چیزی را  »رساند به تو سالم می

 .٢»مرادش رسول الله بود –بینیم  بینی که ما نمی می

َها ﴿فرماید:  شوم که می من برای علما و عوام شیعه این کالم الھی را یادآور می ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ ٱ ِينَ ٱَءاَمُنواْ َ� تَُ�ونُواْ كَ  �َّ هُ  �َّ
َ
أ ُ ٱَءاَذۡواْ ُموَ�ٰ َ�َ�َّ ْۚ َوَ�َن ِعنَد  �َّ ا قَالُوا ِ ٱِممَّ  ﴾٦٩وَِجيٗها �َّ

اید! مانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند، آنگاه  که ایمان آورده ای کسانی« ]٦٩[األحزاب: 
الله او را از آنچه (در حق او) گفته بودند مّبرا ساخت و (او) نزد الله آبرومند (و صاحب منزلت) 

 . »بود
یل موسی را آزردند و در موردش گفتند: وی به این خاطر خود را یوقتی بنی اسرا

متعال او را از پوستی و یا برص و یا آفتی دارد، پس خداوند  مشکلپوشاند که  چنان می
بری نموده و تزکیه کرد. و به این ترتیب خداوند متعال  دادند آنچه به وی نسبت می

 برحذر داشت. را از ارتکاب رفتاری چون عملکرد آن چند نفر از بنی اسرائیلمؤمنان 
از  را با عیبجویی ج پیامبران محمدامام  وضعیت کسی کهحال چگونه خواھد بود 

ِينَ ٱوَ ﴿ِعرض و آبروی ایشان آزار دھد؟!  ِ ٱيُۡؤُذوَن رَُسوَل  �َّ ِ�مٞ  �َّ
َ
 ]٦١[التوبة:  ﴾٦١لَُهۡم َعَذاٌب أ

 .»شان  عذاب دردناکی است دھند، برای که رسول الله را آزار می و کسانی«
                                           

 .٣٧٧٥بخاری:  -١

 .٣٧٦٨بخاری:  -٢
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، ھمان چیزی را است این مطالب او را راضی و قانع ننموده ھیچیک ازبه کسی که 
گوید: شما مادر او  گفت؛ شخصی به ایشان گفت: مردی می ل گوییم که عایشه می

 .١گوید، من مادر مؤمنانم نه مادر منافقان پاسخ داد: درست می ل نیستی، عایشه
را در دل  س بغض علی ل اما در پاسخ به این افترای شیعه که ام المؤمنین عایشه

گوییم: علمای اھل سنت اجماع دارند که  داشت و علیه او خروج کرد، به یاری الله می
در  ل مسلمانان گشت، موضع عایشه ی بیعت شد و ایشان خلیفه س وقتی با علی

 ل عایشهبلکه نبود و  س و در قلب او ھیچ بغضی نسبت به علی ارتباط با او تغییر نکرد
خواند و از جایگاه علمی و فقھی او مطلع  فرا می س ردم را به بیعت با علیکسی بود که م

 بود.
ھیچ «گوید:  که می است در فتح الباری قول مھلب را ذکر کرده / حافظ ابن حجر

و ابن  با علی در باب خالفت درگیر شدند که عایشه و ھمراھان او است کسی نقل نکرده
 ل عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی از عایشه«که:  است ابی شیبه روایت نموده

گوید: اما خروج  ابن العربی می». پرسید: با چه کسی بیعت کنم؟ عایشه گفت: با علی
و  ندایشان که منجر به جنگ جمل شد، برای جنگ نبود؛ بلکه مردم بسوی ایشان آمد

بود، شکایت بردند و  گذشتهھا  آن ھای زیادی که بر شان شدند و از فتنه دست به دامان
کردند  صلح و سازش برقرار گردد و گمان میھا  آن امیدوار بودند که به برکت ایشان میان

دارند و او نیز  و دست از اختالف برمی کنند میوقتی ایشان نزد مردم برود، ھمگی شرم 

َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ ﴿: خارج شدکرد، پس با اقتدا به این آیه  چنین گمان می �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ
ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ 

َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
ِ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك  �َّاِس� ٱَمۡن أ َّ� 

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
شان خیری  واھایدر بسیاری از (در گوشی و) نج« ]١١٤[النساء:  ﴾١١٤فََسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ أ

و ھرکس  نیک، یا اصالح در میان مردم کند نیست، مگر که (با این کار) امر به صدقه دادن یا کار
 .»برای خشنودی الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به او خواھیم داد

                                           
اِئِل  -١

َ
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که دلیل خروج او تنھا برقراری صلح  است خود تصریح نموده ل ام المومنین عایشه
و آشتی بوده است. امام احمد در مسند خود آورده است: پس زبیر به ایشان گفت: 

 ١شما میان مردم صلح و سازش برقرار کند. ی برگردید، امید است خداوند بوسیله
کنم بھتر است  گمان می«ھمچنین ابن حبان از ام المؤمنین نقل کرده که گفت: 

گفتند: بھتر است بیایی، تا مسلمانان شما را ببینند  ایشان از ھمراھانپس برخی  بازگردم،
 ٢».قرار نمایدصلح و سازش برھا  آن ای) و خداوند میان (ببینند که شما آمده

و در مدینه بود و ام المؤمنین به عراق و نزد  نین علی در آن زمان در عراق نبودھمچ
قاتالن عثمان رفت و پس از تمام این ماجراھا، علی عایشه را با احترام به مکه بازگرداند و 

 ».یا اماه = مادرم«کرد:  او را گرامی داشت و چنین خطابش می
 س ای به ابوموسی اشعری والی علی نامه ل که عایشه است ابن حبان روایت کرده

دانی، من برای اصالح میان  جریان قتل عثمان را می«در کوفه نوشت با این مضمون: 
ام پس به کسانی که نزدت ھستند فرمان ده تا در منازل خود آرام گیرند  مردم خارج شده

ھا  آن و به عافیت راضی باشند تا اینکه امور مسلمانان اصالح گردد و موجب خشنودی
 ».شود

شان بپرسد که  مرو را نزد عایشه فرستاد تا از ایشان و ھمراھانوقتی علی قعقاع بن ع
و پرسید: مادرم، چه چیزی شما را به این  اند، قعقاع نزد ایشان رفت ا آمدهچرا به اینج

 سرزمین آورده است؟ گفت: اصالح در میان مردم پسرم.
؛ و و گفت: خداوند تو را بیامرزد آمد ب پس از پایان جنگ جمل، علی نزد عایشه

 گفت: و نیز تو را؛ من ھدفی جز اصالح نداشتم. ل عایشه
که عایشه زنی عالم، فقیه، زاھد و پاک بود و  است ھای اھل سنت نگاشته شده در کتاب

 جز برای اصالح میان مسلمانان خارج نشد.

                                           
 ، اسناد آن بر شرط صحیح است.٦/٢١٧ابن کثیر، البدایة والنهایة:  -١

 .٦٧٣٢ه: ی صحیح ابن حبان، شمار -٢
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های  فرض نمودن خمس پاسخگوی بسیاری از نیازها و هوی و هوس
 .علمای شیعه است

ھای صریح دین شیعه با قرآن و تأویل آن بر اساس ھوی و ھوس و  از دیگر مخالفت
باشد، خداوند متعال  خواھشات نفسانی، تأویل آیه خمس است که مختص به غنایم می

ْ ٱوَ ﴿فرماید:  می ِ ُ�َُسهُ  ۡعلَُمٓوا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ َّ�

َ
 َ�ٰ لُۡقرۡ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ِ  لسَّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ٰ َ�ۡبِدنَا يَۡوَم  �َّ نَزۡ�َا َ�َ
َ
 ۡلُفۡرقَانِ ٱَوَمآ أ

ُ ٱوَ  ۡ�َۡمَعاِن� ٱ ۡ�ََ� ٱيَۡوَم  ءٖ قَِديرٌ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ به و بدانید که ھرگونه غنیمتی « ]٤١[األنفال:  ﴾٤١َ�َ

دست آوردید، یک پنجمش برای خدا و برای پیامبر و برای خویشان و یتیمان و مسکینان و در 
خود در روز فرقان (= جدایی حق از باطل)، روز  ی هراه ماندگان است، اگر به الله و آنچه بر بند

ز اید و الله بر ھرچی برخورد دو گروه (مؤمنین و مشرکین در بدر) نازل کردیم، ایمان آورده
 .»تواناست

که بیشتر آیات این سوره در رابطه با جنگ و جھاد  است انفال آمده ی این آیه در سوره
خمس نیز با آیات قبل از خود پیوند  ی در راه خدا و آداب و تعلیم مجاھدان است؛ آیه

حاکم است که برخی برخی دیگر را تأیید و ھا  آن میان  و تجانس و ھماھنگی است داشته
گیرند  کند. این آیه اختصاص به غنایمی دارد که مجاھدان راه الله، از کافران می تقویت می

 آید. ای در این مورد برایش پیش نمی و آنکه این آیه را تالوت نماید، ھیچ شبھه
بدان که به اتفاق، معنای این کالم الھی: «قرطبی در تفسیر این آیه آورده است: 

ءٖ ﴿ غالب ھا  آن مال کافران است، در صورتی که مسلمانان با زور و غلبه، بر ﴾َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ
 .١»نیز مشخص است برخوردار باشد ضعیف یفھم و تدبرله برای فرد أشوند و این مس

که گفت: از  است طوسی در "التھذیب" از عبدالله بن سنان روایت نموده

ةَلْيَس الُخُمُس إِالَّ «گفت:  شنیدم که  ÷ ابوعبدالله خمس تنھا : «»فِي اْلَغنَائِِم َخاصَّ
 ٢».مخصوص غنایم است

                                           
 ).١/ ٨تفسیر القرطبي ( -١

، باب وجوب الخمس في غنائم ٦/٣٣٨؛ عاملی در الوسائل: ٢/٥٦؛ اإلستبصار: ١/٣٤٨طوسی در التهذیب:  -٢

 .١/١٣ ":من ال یحضره الفقیه"الحرب؛ همچنین نگا: بابویه قمی در 
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 روایت نموده ÷ خمس از سماعة از ابوعبدالله و ابوالحسن ی عیاشی در تفسیر آیه

َلْيَس الُخُمُس إِالَّ فِي «از یکی از آن دو در رابطه با خمس پرسیدم، فرمود: «که گفت:  است

 .١»خمس تنھا در غنایم است: «»اْلَغنَائِمِ 
 ای که در سایت "البینة" منتشر شده یکی از نویسندگان به نام أحمد فھمی در مقاله

له أنوشتن تنھا یک مقاله در رابطه با خمس، کافی نیست بلکه این مس«، آورده است: است
ترین فریب در تاریخ شیعه به  دروغین، بزرگ ی نیازمند چندین جلد کتاب است؛ این فریضه

له از سویی خباثت سردمداران آن و از جھتی حماقت پیروان آن را أرود. این مس شمار می
کند. علی رغم جایگاه واال و تأثیر زیاد خمس در تاریخ مذھب شیعه، تا اواخر قرن  ثابت می

ھجری این موضوع در فقه شیعه مطرح نبود و این خود دلیلی است روشن بر اینکه  ٥
ھای فقھی مذھب شیعه که قبل از  ی ساختگی است. ھیچیک از کتاب خمس یک فریضه

ی مورد ادعا در  له پیرامون این فریضهأ، یک باب و حتی یک مساست این تاریخ تألیف شده
نجف و یکی از بزرگان شیعه در  ی علمیه ی خود نگنجانده است. یکی از مؤسسان حوزه

ھای  گویند، محمد بن حسن طوسی است، وی در کتاب می المذھبفقه که به او شیخ 
خمس ھیچ نگفته است،  ی اش که نزد شیعه بسیار مشھور است، پیرامون فریضه فقھی

 (پایان نقل قول)». زیست ھجری می ٥علی رغم اینکه در اوایل قرن 
ھمچنین پرداخت خمس به فقھای شیعه ھیچ مستندی از امام معصوم ندارد، بلکه 

ھا  آن و نه متقدمینمستند آن فتاوی متعارضی است که از برخی فقھای متأخر شیعه 
صادر شده است؛ زیرا  علمای امروزی شیعه، آیات قرآن را مطابق با میل و ھوس خود 

کنند، در نتیجه این خمس را تا روز قیامت برای خود و تمامی عمامه به سرھا و  تفسیر می
دھند تا شرافت، شھرت، سروری و  که خود را به آل بیت نسبت می اند قرار دادهحاکمانی 

 وت بدست آورند.ثر
که  دھند درحالی است که عوام شیعه خمس را به فقھای خود می تعجبواقعا جای 
اند، ھمچون شیخ مفید و  بودهھا  آن که اساس و مبنا و مؤسس دینھا  آن علمای متقدم

پرداخت  ی لهأبه ھیچ عنوان مس لھدی، شیخ ابوجعفر طوسی و دیگرانسید مرتضی علم ا
 اند. نکرده خمس به فقھا را مطرح

                                           
 .٢/٦٢تفسیر العیاشي:  -١
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از آنجا که فقھای متأخر شیعه پیرامون خمس و تفاصیل مربوط به آن با یکدیگر بسیار 
برد و ھمانند زکات معروف شرعی  اختالف دارند، این فتوی از نقص و عدم ثبات، رنج می

علمای شیعه نیازمند دالیل شرعی واضح و  ی ثابت نیست، زیرا خمس مطابق با عقیده
یزی که االن وجود دارد، تنھا یک سری اجتھادات است، بی آنکه روشن است و آن چ

 و تا امروز نیز وضع بر ھمین منوال است. داشته باشدمشخص  ای ضابطه
گاه به این حقایق، یقین پیدا کند که باعث میھا  این ھمه در ھا  آن شود که انسان آ

 فرضیت و وجوب آن، بر ھیچ دلیلی تکیه ندارند.
یابیم که زکات از فرایض اسالم است؛ زکات عبارت است از:  بنگریم، در میاگر در زکات 

دو و نیم درصد اموال؛ در مورد طال، از ھر بیست مثقال، یک دینار باید زکات داد و از ھر 
چھل گوسفند یک گوسفند و از ھر پنج شتر یک گوسفند ... باید زکات داد و این نمایانگر 

 شود. آورد و موجب تنفر نمی ھا را به دست می ه دلگیری دین است ک حکمت و آسان
نیز خمس دارد!!  ھمسر ی مھریهگیرد، حتی  درصد اموال را در بر می ٢٠اما خمس شیعه، 

 این باطل است و حتی یک دلیل و لو ضعیف نیز برای آن وجود ندارد!!. که بدون تردید
ات را تشریع کند و آن را رکنی ھا آیه، زک آیا عاقالنه است که دین آسانگیر اسالم، در ده

از ارکان اسالم قرار دھد، سپس خمس و این نسبت شک برانگیز را واجب کند؟!! پاک و 
خواھند از اسالم به  زشتی که می ی و از چھرهھا  آن منزه است خداوند متعال از افتراھای

 نمایش گذارند. زیرا این نسبت نه عقًال و نه شرعًا قابل قبول نیست. 
واقعا خمس یک واجب دینی و دارای چنین اھمیتی است، چرا به رکن زکات ملحق اگر 

تا  است ، آنگونه که در غالب موارد در قرآن کریم زکات ھمراه با نماز ذکر شدهاست نشده
اھمیت آن را نشان دھد؛ آیا آیاتی در قرآن وجود دارد که در رابطه با خمس ھشدار داده 

 تارک زکات وعید به عذاب داده باشد؟ برای ما یک آیه بیاورید.باشد و تارک خمس را ھمانند 

 .برد در دین شیعه، زن شیعی ارث نمی
زن از عرصه و «گویند:  با قرآن کریم، این است که میھا  آن ھای صریح از دیگر مخالفت

إن النساء اليرثن من «کلینی در کتاب کافی بابی با عنوان: ». برد زمین ھیچ ارثی نمی

النساء ال يرثن من «باز کرده و در آن از ابوجعفر روایت کرده که گفته است: » شيئًا العقار

 ».برند زنان از زمین و اموال غیر منقول چیزی به ارث نمی: «»األرض وال من العقار شيئًا
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اند که گفت: از  طوسی در "التھذیب" و مجلسی در "بحار األنوار" از میسر روایت کرده

لهن قيمة الطوب والبناء والخشب «مورد میراث زنان پرسیدم، گفت: در  ÷ ابوعبدالله

از قیمت آجر و بنا و چوب و درخت : «»والقصب فأما األرض والعقار فال ميراث لهن فيهما
 ».برند، اما از قیمت زمین و عقار خیر ارث می

ُ�عُ ٱَولَُهنَّ ﴿فرماید:  این مخالف کالم الھی است که می  ا تََرۡ�ُتۡم إِن لَّۡم يَُ�ن لَُّ�ۡم  لرُّ ِممَّ
 ۚ ۡو َديٖۡن�  �ُُّمنُ ٱفَإِن َ�َن لَُ�ۡم َوَ�ٞ فَلَُهنَّ  َوَ�ٞ

َ
ا تََرۡ�ُتم� ّمِۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ تُوُصوَن بَِهآ أ [النساء:  ﴾مِمَّ

 شماست، اگر شما فرزندی نداشته باشید، پس اگر ی و برای زنان شما یک چھارم ترکه« ]١٢
ت، بعد از انجام وصیتی که به آن ھاس آن شما از آن ی فرزندی داشته باشید یک ھشتم از ترکه

 . »اید و بعد از ادای دین سفارش کرده

ا تََرَك ﴿فرماید:  اینکه می  انِ ٱَولِلنَِّسآءِ نَِصيٞب ّمِمَّ ۡقَرُ�ونَ ٱوَ  ۡلَ�ِٰ�َ
َ
�ۡ  ۚ ۡو َكُ�َ

َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ ِممَّ

ۡفُروٗضا و برای زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای « ]٧[النساء:  ﴾٧نَِصيٗبا مَّ
اند، سھمی است، خواه آن (مال) کم باشد یا زیاد، این بھره و سھمی فرض و تعین  گذاشته

 .»است  شده
خداوند متعال توجه کنید، آنجا که  ی یهای عوام شیعه در ھنگام تقسیم ارث به توص

ۡفُروٗضا﴿فرماید:  می ۚ نَِصيٗبا مَّ ۡو َكُ�َ
َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ خداوند متعال در  ی این است توصیه ﴾ِممَّ

رابطه با ارث؛ اگر قرار بود کمتر از این به زنان برسد، در این آیه و در کنار این مطالب ذکر 
پس ھیچ خدای  ؛از ذکر زنان، ذکر مردان آمده بودبل  سابق، ق ی شد؛ با اینکه در آیه می

گاه و بر ضعیفان مھربان است.  برحقی جز الله نیست که بر مخلوقات خود آ

 حقیقت متعه (ازدواج موقت) در اسالم

در استدراج به سر ھا  آن دھد ھای صریح شیعه با قرآن که نشان می یکی از مخالفت

ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ۡسَتۡمَتۡعُتمٱَ�َما ﴿، تحریف این آیه است: برند می
ُ
ۚ  أ  ﴾فَرِ�َضٗة

پس آن زنانی را که (به ازدواج در آوردید و) از آنان کام گرفتید، باید مھرشان را به « ]٢٤[النساء: 
منظور و مراد از استمتاع «گویند:  . تمام تفاسیر شیعه می»ای به آنان بدھید عنوان فریضه

 ».مذکور در این آیه، نکاح متعه است
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بود و به روایتی که در  س علمای شیعه بر این باورند که آنکه متعه را حرام کرد، عمر
ھای اھل سنت، در مسند احمد و غیره از جابر بن عبدالله انصاری آمده استدالل  کتاب

اْلَحجَّ َوالنَِّساَء، َفنََهاَنا ُعَمُر َعنُْهَما،  ج بِيِّ َتَمتَّْعنَا ُمْتَعَتْيِن َعَلى َعْهِد النَّ «گوید:  کنند؛ جابر می می

بردیم، پس  زنان بھره می ی حج (حج تمتع) و متعه ی در دوران پیامبر از متعه: «»َفاْنتََهْينَا
له در میان عوام شیعه أو این مس »از آمدیمچون عمر آمد، ما را از آن دو نھی کرد و ما نیز ب

 بسیار مشھور است.
 پردازیم: نون برای ھر منصفی به حقیقت متعه در اسالم میاک

باشند و ھیچگونه تعارض و  دانند که آیات قرآن کریم در تأیید یکدیگر می ھمه می
را گزینش کرده نساء تنھا یک جمله  ی سوره ٢٤ ی نیست؛ شیعه از آیهھا  آن تناقضی میان

ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ۡسَتۡمَتۡعُتمٱَ�َما ﴿: است
ُ
گویند: این ھمان متعه و  و می ﴾أ

ی  گردانند چنانکه رویه و از آیات قبل و بعد آن روی می استھا  آن مورد ادعای ی صیغه
و از آن  نمایند میبا حق مخالفت ھا  آن شیعه در مورد آیات قرآنی به ھمین ترتیب است؛

یابد که این  قبل و بعد این آیه را تالوت کند، در می ی بندند؛ اگر قاری قرآن، آیه چشم می
پردازد که  با یکدیگر دارند؛ خداوند متعال ابتدا به ذکر زنانی می  آیات پیوندی ناگسستنی

و  ؛تله مربوط به نکاح دائم است نه نکاح موقأنکاح با آنان حرام و یا حالل است و این مس
کند، از  بھره بردن از زنان اختصاص به نکاح موقت ندارد؛ مگر کسی که ازدواج دائم می

زن را به او بدھد و سپس دیگر  ی برد؟ و در برابر آن باید مھریه ھمسر خود بھره نمی
 آورد. شروط نکاح صحیح را می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡزَ�ٰجِ  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظونَ  �َّ
َ
ٰٓ أ ُهۡم َ�ۡ�ُ إِ�َّ َ�َ يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َّ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ِهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�َتَ�ٰ ٱَ�َمِن  ٦َملُوِم�َ 
ُ
که ھا  آن و« ]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧ۡلَعاُدونَ ٱَوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

گمان اینان (در  شان، پس بی شان یا (بر) کنیزان کنند. جز بر ھمسران شان را حفظ می شرمگاه
 .»که فراتر از این بخواھد، آنانند که تجاوزگرند شوند. پس کسی گیری از آنان) مالمت نمی بھره

این آیه به صراحت بر تحریم نکاح متعه داللت دارد، زیرا خداوند متعال بھره بردن از 
ای  و آنکه به واسطه نکاح یا ملک یمین ی مگر به واسطه است زن را حرام کرده شرمگاه

ای حرام برده است، زیرا ھمانند ازدواج نیست، نه طالق  از زن بھره برد، بھرهجز این دو، 
 .احکام میراث در آن جاری استدارد و نه نفقه و نه 
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گوید مقصود و منظور از استمتاع در این آیه، ازدواج دائم  از جمله دالیل روشنی که می

ِۡصنِ�َ ﴿در ھمان آیه است:  این بخش از کالم الھیاست،   ]٢٤[النساء:  ﴾َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  �ُّ
امکان ، است که در این آیه ذکر شده  . پاکدامنی»که پاکدامن باشید و زناکار نباشید درحالی«

عقد موقتی که ممکن است  وجود داشته باشد؛ متعه یاشیعه  ی مورد ادعای ندارد در متعه
گفت:  برای نیم ساعت منعقد شود!! اگر این آیه مربوط به متعه بود، خداوند متعال نمی

ِۡصنِ�َ ﴿ آورد، حتی نزد شیعه نیز به گواھی امام  ، زیرا متعه احصان و پاکدامنی نمی﴾�ُّ
از ابو  گوید: آورد؛ از اسحاق بن عمار روایت است که می موسی کاظم، متعه احصان نمی

که کنیزی دارد و  زنا نمود درحالی(موسی کاظم) در مورد مردی پرسیدم که  ÷ ابراھیم
شود؟ امام گفت: بله. گفت:  کند، آیا آن کنیز موجب احصان آن مرد می با او نزدیکی می

که زنی را  اگر زنی را در ازدواج موقت خود داشته باشد (یعنی با یک زن زنا کند، درحالی
موقت خود داشته باشد و زن دائم یا کنیز نیز نداشته باشد) چه؟ گفت: نه در ازدواج 

 ١».شود شود؛ احصان بر زن دائم او حاصل می موجب احصان نمی
فرماید:  محصنات در این آیه به معنی عفیفات (زنان پاکدامن است)، خداوند متعال می

ۡخدَ ﴿
َ
پاکدامن باشند، نه زناکار و « ]٢٥[النساء:  ﴾اٖن� ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ُمتَِّخَ�ِٰت أ

. اما مراد از مسافحات، زنانی است که سفاح، یعنی زنا »نه آنان که در پنھانی دوست گیرند

ۡخَداٖن� ﴿کنند و  می
َ
 و با اند  یعنی زنانی که پنھانی برای خود دوستانی گرفته ﴾ُمتَِّخَ�ِٰت أ

 شوند. مرتکب کار زشت میھا  آن
دھند، متعه را آلوده نمودن  امام صادقی که حالل بودن متعه را به ایشان نسبت میھمان 

 ÷ گوید: از ابوعبدالله خویشتن معرفی کرده است: از عبدالله بن سنان روایت است که می
 ٢».خودت را با آن آلوده نکن: «»ال ُتَدنس نفسك هبا«در مورد متعه پرسیدم، فرمود: 

کنند، زنان فاجره و بدکاره خوانده است؛ از ھشام بن حکم از  زنانی را که متعه می 

نزد ما جز زنان فاحشه : «»ما تفعلها عندنا إال الفواجر«روایت است که:  ÷ ابوعبدالله
 ١».کند کسی چنین نمی

                                           
 .٢٨/٦٨وسائل الشیعة:  -١

 .١٠٠/٣١٨البحار:  -٢
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لبنان در » الشراع« ی شباھت دارد؛ مجله» متخذات أخدان«ی شیعه بسیار به  متعه
ھزار فرزند بی نام و نشان در  ٢٥٠خود آورده است که رفسنجانی به وجود  ٤٨٤ ی شماره

ایران به سبب ازدواج موقت، اشاره کرده است!!! و شھر مشھد که متعه در آن شایع و 
ھایی وجود دارد که  و پژوھش ی است دارای بیشترین فساد اخالقیفراوان است، شھر

کند، نکاح موقت یکی از دالیل اصلی انتشار ایدز به شکل گسترده در ایران و  تأکید می
 ٢عراق است.

ترین مفسدان اخالقی یعنی یھود و نصاری  در نتیجه مرتکب اعمالی شدند که بزرگ
 مرتکب آن نشدند.

ۡخَداٖن� ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� ﴿پس از این آیه: 
َ
خداوند متعال  ﴾ ُمتَِّخَ�ِٰت أ

ن يَنِكَح ﴿فرماید:  می
َ
ا  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱ لُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱَوَمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم َطۡوً� أ فَِمن مَّ

يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�َتَ�ٰتُِ�ُم 
َ
و ھرکس از شما از لحاظ مالی « ]٢٥[النساء:  ﴾لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱَملََكۡت �

مؤمن نداشته باشد، پس با کنیزان با ایمانی که ملک یمین شما  ی اج با زنان آزادهتوانایی ازدو
و به ھیچ عنوان به ازدواج موقت راھنمایی نکرده است و بیان داشته  »ھستند (ازدواج کند)

 که اگر کسی توان ازدواج با زنان آزاده مؤمن را ندارد، با کنیزان ازدواج کند.

نُفِسُ�ۡم  ۦٓ َومِۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿فرماید:  خداوند متعال در قرآن کریم می
َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
أ

ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡوٖ� َ�َتَفكَّ  ٗة َورَۡ�ًَة َودَّ ْ إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م مَّ ۡزَ�ٰٗجا لِّتَۡسُكُنٓوا
َ
 ﴾٢١ُرونَ أ

 تان برای شما آفرید؛ تا به که ھمسرانی از جنس خود  او (این) است ھای و از نشانه« ]٢١[الروم: 
ھایی است  گمان در این (امر) نشانه تان مودت و رحمت قرار داد، بی آرام گیرید و در میانھا  آن

 .»کنند که تفکر می  برای گروھی
ام که متعه ریختن منی بدون نکاح در رحم زن و آر نیست درحالیازدواج دائم چون زنا 

 بی آنکه کرامت زن، رحم و حقوق او مورد توجه قرار گیرد. باشد نمودن شھوت از این راه می
گوید متعه را عمر بن خطاب تحریم کرد، با عمل امام علی  که می  فقھی  آن دیدگاه

شود و مطابق  باطل می و عدم بیان جواز متعهدر مدت خالفتش  مبنی بر تایید تحریم متعه
دیدگاه فقھای شیعه عمل امام حجت است، بخصوص وقتی دست او باز باشد و آزادانه 

                                                                                                           
 .١٠٠/٤١٨همان:  -١

 .٦٨٤مجله الشراع، شماره:  -٢
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بتواند رأی خود را بیان نماید و اوامر خداوند و نواھی او را برای مردم بیان کند؛ پس اقرار 
و  است تحریم شده ج به این معنی است که متعه در زمان رسول خدا ،امام علی بر تحریم

و حکم خدا را در رابطه با آن بیان  مودن میبود، امام علی با آن مقابله  اگر اینگونه نمی
 کوبند؟! کرد، پس برای چه فقھای شما دیدگاه امام علی را به دیوار می می

خواھیم  یابیم که معتقد به تحریم متعه باشد، می ای را نمی از آنجا که ھیچ فقیه شیعه
و تحریم متعه را ثابت دانسته است، پاسخ دھند؛  است آمدهھا  آن ربه روایاتی که در مصاد

از زید بن علی از پدرانش از «گوید:  طوسی در دو کتاب "التھذیب" و "االستبصار" می

: »يوم خيرب لحوم الُحُمِر األهلية ونكاح المتعة ج حّرم رسول اهللا«روایت است که:  ÷ علی

 ١».در روز خیبر گوشت خران اھلی و نکاح متعه را تحریم کرد ج رسول خدا«
شیخ (طوسی) و غیره «گوید:  جای تعجب است که حر عاملی پس از نقل این روایت می

اند، زیرا اباحت متعه از ضروریات مذھب امامیه است. اما ما تسلیم  آن را حمل بر تقیه کرده
که این روایت از روی تقیه صادر شده؛ چرا که چندین روایت از اھل  شویم نمیاین دیدگاه 

 .٢»بیت رضوان الله علیھم مبنی بر تحریم متعه نقل شده است
توانند اخباری را که از روی  اند، نمی اقرار کردهھا  آن شیعه، آنگونه که برخی از علمای

 باره ف بحرانی در اینتشخیص دھند؛ یوس اند، از اخبار یقینی تمیز و تقیه صادر شده
شود، زیرا اخبار آن با  دانسته نمی به صورت یقینیاز احکام دین جز اندکی «گوید:  می

 ».اخبار تقیه مخلوط است
و به آن استناد  کنند میھای اھل سنت نقل  اما مواردی که علمای شیعه از کتاب

و نیز در  ١٤٠٥و  ١٤٠٤ ھای ، از جمله روایاتی که در صحیح مسلم شمارهنمایند می
با روایات دیگری که بر تحریم آمده است، این روایات  ٤١٤٦ ی صحیح ابن حبان به شماره

اند  ھای اھل سنتی وارد شده ؛ روایاتی که در ھمان کتابمنسوخ است ،متعه داللت دارند
 کنند.  استدالل میھا  آن که شیعه برای حالل شمردن متعه به

به روشنی بر تحریم متعه داللت دارد:  که عنوان آن است امام بخاری بابی باز کرده

 ».باب هني رسول اهللا عن النكاح المتعة«

                                           
 .١٤/٤٤١؛ وسائل الشیعة، حر عاملی: ٣/١٤٢؛ االستبصار: ٢/١٨٦التهذیب:  -١

 .٦-١/٥الحدائق الناضرة:  -٢
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یحیی بن «) این حدیث را اینگونه آورده است: ٤٢١٦بخاری در "کتاب المغازي" (
قزعة از مالک، از ابن شھاب از عبدالله و حسن دو پسر محمد بن علی، از پدرشان، از علی 

: َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأنَّ َرُسوَل اهللاِ «که گفت:  است ما روایت کردهبرای  س بن ابی طالب

در روز خیبر  ج رسول الله: «»َنَهى َعْن ُمتَْعِة النَِّساِء َيْوَم َخْيبََر، َوَعْن َأْكِل ُلُحوِم الُحُمِر اِإلْنِسيَّةِ «
 ». زنان و نیز خوردن گوشت خران اھلی، نھی کرد ی از متعه

) آورده است: عبدالله بن یوسف از مالک از ابن شھاب از ٥٥٢٣در "کتاب الذبائح" (  
برای ما  س عبدالله و حسن دو پسر محمد بن علی، از پدرشان، از علی بن ابی طالب

، َوَعْن َعِن الُمْتَعِة َعاَم َخْيبَرَ  َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َنَهى َرُسوُل اهللاِ «که گفت:  است روایت کرده

زنان و نیز خوردن گوشت  ی در روز خیبر از متعه ج رسول الله: «»ُلُحوِم ُحُمِر اِإلْنِسيَّةِ 
 ».خران اھلی، نھی کرد

در روز  ج به اینکه رسول الله است مسلم در صحیح خود بابی را اختصاص داده 
 متعه داد، یعنی برای مدت زمانی محدود.  ی اوطاس، اجازه

) با اسانید مختلف و متعدد تحریم متعه را تخریج نموده است؛ ١٤٠٧مسلم در کتابش (

َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصلَّى اُهللا َعَليِْه «روایت است که:  س گوید: از علی بن ابی طالب آنجا که می

ْنِسيَّ  َم نََهى َعْن ُمْتَعِة النَِّساِء َيْوَم َخْيبََر، َوَعْن َأْكِل ُلُحوِم اْلُحُمِر اْإلِ در روز  ج رسول الله: «»ةِ َوَسلَّ
 ».خیبر از متعه زنان و نیز خوردن گوشت خران اھلی، نھی کرد

ِذنُْت لَُ�ْم يِف «: دفرمودن ج ثابت است که رسول الله 
َ
َها انلَّاُس، إِ�ِّ قَْد ُكنُْت أ ُّ�

َ
يَا �

 يَوْ 
َ

َم َذلَِك إِىل ٌء اِالْسِتْمتَاِع ِمَن النَِّساِء، َو�ِنَّ اَهللا قَْد َحرَّ ِقيَاَمِة َ�َمْن اَكَن ِعنَْدُه ِمنُْهنَّ يَشْ
ْ
ِم ال

ا آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئًا ُخُذوا ِممَّ
ْ
 تَأ

َ
ای مردم من به شما اجازه داده بودم تا : «»فَلْيَُخلِّ َسِبيلَُه َوال

با زنان متعه کنید؛ اکنون بدانید که خداوند آن را تا روز قیامت حرام کرده است، ھرکس 
 .١»چیزی پس نگیرید  است، متعه در اختیار دارد، رھا کند و از آنچه به ایشان داده زنی را به

َها انلَّاُس، إِ�ِّ قَْد ُكنُْت «فرمودند:  ج در سنن ابن ماجه آمده است که رسول الله  ُّ�
َ
�

 يَْوِم 
َ

َمَها إِىل َ قَْد َحرَّ  َو�ِنَّ ا�َّ
َ

ال
َ
ِذنُْت لَُ�ْم يِف اِالْسِتْمتَاِع، أ

َ
ِقيَاَمةِ أ

ْ
ای مردم، من به شما : «»ال

                                           
 ١٤٠٦صحیح مسلم:  -١
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اجازه داده بودم تا با زنان متعه کنید؛ اکنون بدانید که خداوند آن را تا روز قیامت حرام 
 .١»کرده است

بنا بر ضرورتی که این نکته نیز شایان توجه است که متعه تنھا در برخی از غزوات 
 ح بود.دید، مبا شان می در دوری مردان از زنان ج ول اللهرس

ھای اھل سنت،  با این ھمه چرا علمای شیعه از این حقایق ثابت و موجود در کتاب
دروغ و نیرنگ علمای شیعه در برابر  پرده ازکنند .. تنھا ھمین مطلب،  اظھار نادانی می

 جایگاه عالم دین در مقام ی ستهشایھا  آن دھد که دارد و نشان می عموم شیعیان برمی
 نیستند. به سوی حقھا  آن راھنماییو  تعلیم مردم

رد ھای اھل سنت دیدگاه و باور کسانی را  در کتاب ج احادیث مذکور از رسول خدا
دو متعه در زمان «، بلکه این سخن عمر: گویند عمر متعه را حرام کرد می کهکند  می

تنھا » کنم و مرتکب آن دو را مجازات می کنم میرسول خدا بود و من از آن دو نھی 
برای مدت  ج تذکری از جانب عمر برای مؤمنان است مبنی بر اینکه متعه در زمان پیامبر

 نسخ شد. ج زمانی مباح بود، اما به فرمان رسول خدا
دین شیعه به حالل نمودن متعه اکتفا نکرده است بلکه درھای آن را کامال باز کرده و 

این اند که مخالف با فطرت و طبیعت سالم بشری است و به  این باب آورده روایاتی را در
بلکه  است را حرام نمودهھا  آن اند که نه تنھا خداوند متعال ترتیب مواردی را حالل دانسته

ْ َ�ِٰحَشٗة قَالُواْ ﴿گوید:  را بزرگ دانسته است؛ خداوند متعال میھا  آن حرمت �َذا َ�َعلُوا
ُ ٱۡيَهآ َءابَآَءنَا وَ وََجۡدنَا َعلَ  َمَرنَا بَِهاۗ قُۡل إِنَّ  �َّ

َ
َ ٱأ َّ�  ِ ُمُر ب

ۡ
َ�ُقولُوَن َ�َ  لَۡفۡحَشآءِ� ٱَ� يَأ

َ
ِ ٱ� َما َ�  �َّ

زشتی انجام دھند، گویند: نیاکان خود را بر این (کار)    و چون کار« ]٢٨[األعراف:  ﴾٢٨َ�ۡعلَُمونَ 
دھد، آیا  فرمان داده است. بگو: الله (ھرگز) به کار زشت فرمان نمیایم و الله ما را بدان  یافته

در این باب به حدی ھا  آن ھای گویی . گزافه»دھید؟! دانید به الله نسبت می چیزی را که نمی
ھا برای دفع شھوت) کودک  گویند: تفخیذ (مالیدن آلت به ران که می است رسیده

باره  صورت گیرد!!! خمینی دجال در این ول)شیرخوار جایز است، اما نباید ایالج (دخ
گرفتن و  ، ھمچون لمس با شھوت و در آغوش گیری در مورد سایر انواع بھره«گوید:  می

                                           
 ١٦١٠صحیح ابن ماجه:  -١
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حتی شیطان ھم از »!! ١این کارھا با کودک شیرخوار ایرادی نداردتفخیذ باید گفت: انجام 
 کند!!. چنین سخنی تعجب می

بیان کنم که وقتی با شیعه در رابطه با متعه گفتگو در پایان الزم است این نکته را 
از این رو ». شما نیز ھمانند ما ازدواجی دارید به نام ازدواج مسیار«گویند:  کنیم، می می

 له توضیح داده شود.أالزم است برای روشن شدن حق، این مس
رکان آن ازدواج مسیار عبارت است از اینکه: میان مرد و زن عقد نکاح شرعی با تمامی ا

صورت گیرد. در این نکاح تمامی شروط و ارکان مورد اتفاق فقھا، کامل است، ھمچون 
مھریه، ایجاب و قبول، شھود و ولی، اما زن از حق سکونت و حق نفقه که غالبا میان فقھا 

کند؛ ممکن است آن دو بچه دار شوند که در  شود، صرف نظر می جزو شروط محسوب نمی
 اھم نمودن مکانی برای سکونت با زوج است.صورت نفقه و فر این

میزان  رفتنسکونت عبارت است از: باال  ی از جمله اسباب و عوامل ترک نفقه و مساله
اند و زنان مطلقه و عدم تمایل ھمسر اول  مھر، کثرت دخترانی که پیر شده و ازدواج نکرده

قبلی خود چندین به ازدواج دوم ھمسرش، ھمچنین بیوه زنانی ھستند که از ازدواج 
ھا که  نتیجه با اینگونه ازدواج شود، در را متقبل نمیھا  آن فرزند دارند و کسی نگھداری از

 کنند. ازدواجی شرعی و دارای تمامی ارکان ازدواج است، پاکدامنی خود را حفظ می
تواند به نکاح خود در آورد، در ھمان حدود  تعداد زنانی که مرد در ازدواج مسیار می

و این بر خالف  ان در حکم ھمسران دایم فرد ھستندیعنی چھار زن است؛ زیرا آن ی،شرع
توانند بھره ببرند،  باشد که از ھر تعداد زن که خواسته باشند، می نکاح متعه نزد شیعه می

آن ھم با پرداخت مبلغی پول و در مدت زمانی معین که با پایان مدت زمان عقد متعه، 
ای است و نه طالقی در کار است و  رسد، گویا زن کاالیی اجاره می نکاح نیز به پایان خود

 نه توارثی.
ھا و احادیث تمامی اھل سنت در ارتباط با نکاح مسیار،  ھمچنین در فتاوی، کتاب

ھای مخالف با شرع و عقل و فطرت وجود ندارد، چیزی که نزد شیعه  ھا و رسوایی زشتی
 شود. فراوان یافت می

                                           
؛ وأما سائر االستمتاعات کاللمس بشهوة والضم والتفخیذ فال ١٢، مسأله شماره: ٢/٢٤١تحریر الوسیلة، خمینی:  -١

 بأس بها حتـی فـي الرضیعة.
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تذکر شوم که من منکر آن نیستم که بسیاری از عوام شیعه، به خصوص در پایان باید م
ھایی شریف، غیور و نگھبان ناموس خود ھستند، زنان آنان  شیعیان قبایل عرب، انسان

را بزند تا از یکی از ھا  آن ی دھد که دِر خانه و ھیچ کسی به خود جرأت نمی بودهمحجبه 
تر بیان کردیم، برای این بود که حقیقت  چه پیشکامجویی نماید؛ آنھا  آن زنان و دختران

را که موی انسان را سفید ھا  آن ھای مؤسسان دین شیعه و روایات وحشتناک کتاب
کند، بیان نماییم، روایاتی که چه بسا بر بسیاری از غیورمردان عوام شیعه مخفی مانده  می

را از چنین دیانتی که اصل  است؛ ھدف ما از بیان این موارد، این بود که دامان پاک اسالم
 آن از دین فارسی مجوسی است و دشمن اسالم و عظمت آن است، مبرا نماییم.

 .هنوز زنده است ÷ شیعه معتقد است که خضر
بودن  به زندهھا  آن با کتاب الله، اعتقاد و باورھا  آن ھای صریح یکی از مخالفت

اینکه ھم اکنون در قید حیات است!! و اینکه خضر ھمراه با ذوالقرنین  ؛باشد می ÷ خضر
بود و با تمامی پیامبران ارتباط داشت و اخبار قرآن کریم مبنی بر ارتباط خضر با 

خواھند امکان غیبت امام  و با تکیه بر این مطلب می بیانگر این مطلب است ÷ موسی
 ١مھدی و طول عمر وی را ثابت نمایند.

دلیل دیدار موسی با خضر این بود که مردی از موسی  گوییم: ت بیان حق میما جھ
تر از تو وجود دارد؟ موسی گفت: خیر؛ پس خداوند متعال او  سوال کرد: در دنیا کسی عالم

را فرمان داد تا به محل تالقی دو دریا برود، آنجا کسی را خواھد دید که علم خاصی به او 
و معنای آن این است که علمی خاص به  ؛اده نشده استبه موسی د که است داده شده

 تر از موسی است. نه اینکه خضر عالم است خضر داده شده
دھد، خضر زنده نیست و آن  ای صریح و واضح و کافی داریم که نشان می ما در قرآن آیه

ۖ ٱَوَما َجَعۡلَنا لِبََ�ٖ ّمِن َ�ۡبلَِك ﴿این کالم الھی است:  فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم  ۡ�ُۡ�َ
َ
ونَ ٱأ  ﴾٣٤ۡلَ�ِٰ�ُ

و پیش از تو (ای پیامبر!) برای ھیچ بشری جاودانگی قرار ندادیم، آیا اگر تو بمیری، « ]٣٤[األنبیاء: 
 .»جاوید خواھند بود؟!ھا  آن پس

                                           
؛ عیون ٦/٢٠٦؛ مرآة العقول، مجلسی: ١٠٩؛ الغیبة، طوسی، ص: ١٣/٣٠٣؛ البحار: ٣/٢٢٢نگا: الکافي:  -١

 .١٢/٨٥؛ وسائل الشیعة، حر عاملی: ١٣ – ١/١٢أخبار الرضا، محمد قمی: 



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ٢٣٦

از جمله معانی این آیه، این است که: ای محمد خداوند قبل از تو به ھیچ بشری (خضر 
زیست؛ اما  در زمین می ج جاودانگی نداده است؛ خضر نیز قبل از پیامبر ماھم بشر است) 

فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم ﴿این بخش: 
َ
ونَ ٱأ داشت پیامبر  که در آخر آیه آمده است، گرامی ﴾٣٤ۡلَ�ِٰ�ُ

ترین موجود روی زمین نزد الله تعالی و با  و اثبات این مطلب است که پیامبر ما گرامی
این معناست که: ای محمد اگر ما مرگ را بر تو  بیانگرت. این آیه به وضوح ھاس آن تقواترین

که تو سید و سرور فرزندان آدم ھستی و بھترین خلق خدا در زمین  مقرر داریم درحالی
تری از تو قرار دارند، جاودانه  پایین را که در مرتبهباشی، آیا درست است کسانی  می

 انگی در زمین بدھیم، این تو خواھی بود ای محمد.نماییم؟ اگر بخواھیم به کسی جاود
آمد تا با ایشان بیعت کند، زیرا بیعت  می ج بود، نزد پیامبر ھمچنین اگر خضر زنده می

کرد، چنانکه خداوند آن را بر او  و  نیز ھمراه پیامبر جھاد می بر او واجب است ج با پیامبر

َلْو َأنَّ  َوالَِّذي َنْفِسي بِيَِدهِ «فرماید:  می ج نیز ھمچون دیگران واجب کرده است؛ رسول الله

َم َكاَن َحيًّا َما َوِسَعُه إِالَّ َأْن َيتَّبَِعنِيُموَسى َصلَّى اهللاُ  قسم به کسی که جانم در : «١» َعَلْيِه َوَسلَّ
 ».ای جز پیروی از من نداشت دست اوست اگر موسی زنده بود چاره

و علی و حسین  ج رسول الله ی برای تعزیهھای شیعه مدعی ھستند که خضر  کتاب
حاضر شود، اما برای بیعت با ایشان  ج حاضر بود؛ آیا عاقالنه است که برای وفات پیامبر

 ، این چگونه قضاوتی است؟!!است حاضر نشود؟!! شما را چه شده

 .، درودی ناقص استج درود شیعه بر پیامبر
ت. اغلب ھاس آن نوع درود فرستادن ،ھای صریح شیعه با کالم خداوند یکی از مخالفت

و به » صلی الله علیه وآله«فرستند:  درود می ج به این شکل بر پیامبرھا  آن علما و عوام
و بر کیفیت  اند کنند، حتی پا را از این نیز فراتر نھاده سر انگشتی از آن عدول نمی ی اندازه

و  اند است، ایراد گرفته »سلم صلی الله علیه و« ی درود اھل سنت که اغلب با صیغه
گویند: این نوع درود فرستادن اشتباه و دم بریده است. در این مورد کالم خداوند را  می

َ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  کنیم؛ آنجا که می برای ایشان بیان می ۚ ٱيَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  �َّ ِ ّ�َِّ� 

                                           
 ، اسناد آن بنا بر شرط مسلم صحیح است.٢/١٢٢لبدایة والنهایة: ابن کثیر، ا -١
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َها  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ عَ  �َّ ْ َصلُّوا ْ �َۡسلِيًماَءاَمُنوا گمان الله و  بی« ]٥٦[األحزاب:  ﴾٥٦لَۡيهِ وََسّلُِموا

اید! بر او درود فرستید و سالم  که ایمان آورده فرستند؛ ای کسانی فرشتگانش بر پیامبر درود می
 .»بگویید، سالمی نیکو

حال بگویید درود الله و فرشتگانش دم بریده است یا درود عوام شیعه؟! پس مشخص 
 درود فرستادن اھل سنت با این آیه کامال مطابقت دارد. شد که نوع

و ھا  آن اما درود شیعه (صلی الله علیه وآله)، بدون ذکر سالم است و بیانگر مخالفت
که خداوند متعال در این آیه با روشنی تمام به آن  بر پیامبر است، درحالیھا  آن عدم سالم

ْ ﴿و فرموده است:  است توصیه کرده  .﴾�َۡسلِيًما وََسّلُِموا
و آل ایشان درود  ج خود بر پیامبر ی ھمچنین اھل سنت در نمازھای پنجگانه

آل ایشان درود نیز به کثرت بر ایشان و  ج فرستند و ھنگام ذکر و یاد پیامبر می
باور ندارند که آنکه با این صیغه (صلی الله علیه وسلم) بر ایشان درود  فرستند و می

 فرستد، درودش دم بریده است.
ھای کتب شیعه با قرآن کریم وجود دارد.  ھای زیاد و صریحی از مخالفت مثال

ترین  ترین و اساسی ھای دروغین و بھتان است؛ ما به ذکر مھم ھایی که مملو از روایت کتاب
اقعا دشوار وھا  آن پرداختیم و از ذکر بسیاری از فروعی که حصر و شمارشھا  نآ باورھای

ھا که در مورد این  غیب ی پاک و منزه است خداوند داننده ،کنیم است، صرف نظر می

ِيٓ ٱُهَو ﴿فرماید:  منحرفان می نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
مُّ  لِۡكَ�َٰب ٱأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ  لِۡكَ�ٰبِ ٱِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ا  مَّ
َ
َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ

ُ
ِينَ ٱَوأ  بۡتَِغآءَ ٱوَ  لۡفِۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�َٰبَه ِمۡنُه  �َّ

وِ�لِهِ 
ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِناۗ  ۦنَّا بِهِ َ�ُقولُوَن َءامَ  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ ّ�ُ
 ْ ْولُوا

ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ ۡلَ�ٰبِ ٱَوَما يَذَّ

َ
او کسی است که کتاب (قرآن) را بر تو نازل « ]٧[آل عمران:  ﴾٧ۡ�

و (بخش) دیگر  اساس کتاب استھا  آن کرد. بخشی از آن، آیات محکم (صریح و روشن) است که
است (آن آیاتی که در نگاه اول معانی و احتماالت مختلفی دارد و قابل تأویل است، » متشابھات«

شان  ھای که در دل گردد). اما کسانی روشن میھا  آن ولی با رجوع به آیات محکم، تفسیر و معنای
خود) آن (به دلخواه جویی (و گمراه کردن مردم) و بخاطر تأویل  ی و انحراف است، برای فتنهجک

داند و راسخان در علم  که تأویل آن را جز الله نمی حالیو در کنند از متشابه آن پیروی می
آن (چه محکم و چه متشابه) ایمان آوردیم، ھمه از طرف پروردگار ماست  ی گویند: ما به ھمه می

 .»شوند و جز خردمندان متذکر نمی
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و  ج به مقام پیامبر روایاتی از شیعه با مضمون بدگویی نسبت
 گیری از آن خرده

کند  از جمله دالیل قطعی و روشنی که جعلی و دروغین بودن روایات شیعه را ثابت می
از  عیبجوییروایات از جانب الله تعالی نیست، شھرت دین شیعه در   دھد این و نشان می

اھانتی واضح و است و ھمین مورد  ج و تکفیر اکثر اصحاب پیامبر ج ھمسران رسول خدا
باشد؛ اما در مقابل به علی و اوالد او جایگاه و مقامی واالتر از  می ج در حق پیامبر آشکار

مدعی علم غیب و تسلط بر ذرات ھستی ھا  برای آندھند، مثال  جایگاه و مقام نبوت می
از ھا  آن توصیف شده است؛ ج تر از پیامبر شجاع س ھای شیعه، علی باشند و در کتاب می

 ÷ أعطيت ثالثا، وعلّي مشاركي فيها، وأعطى علّي «اند که فرمود:  روایت کرده ج پیامبر

که علی در آن سه با من مشارکت  است سه چیز به من داده شده: «»ثالثة ولم أشاركه فيها
گفته شد: ای رسول ». که به من داده نشده است است دارد و سه چیز به علی داده شده

لواء الحمد لي «خدا آن سه چیزی که علی در آن با شما مشارکت دارد چیست؟ فرمود: 

ساقيه، والجنة والنار لي وعلّي قسيمها، وأمـا الثالث  ÷ وعلّي حامله، والكوثر لي وعلّي 

، وأعطـى فاطمة الزهراء زوجة التي أعطي ولم أشاركه فيها، فإنه أعطى شجاعة ولم أعط مثله

پرچم حمد از آن من : «»ولم أعط مثلها، وأعطى ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما
است و علی حامل آن است؛ حوض کوثر برای من است و علی ساقی آن است، بھشت و 

کند؛ اما سه چیزی که به علی  دوزخ برای من است و علی اھل آن را مشخص و تقسیم می
 و من با او مشارکتی ندارم عبارت است از اینکه: به علی شجاعت داده شده است شدهداده 
، اما ھمچون شجاعت او به من داده نشده است، فاطمه زھرا به عنوان ھمسر به است

و به من چنین ھمسری داده نشده است و نیز حسن و حسین به  است ایشان داده شده
 .١»زند به من داده نشده استو ھمانند آن دو فر است ایشان داده شده

                                           
؛ همانند این روایت با لفظ دیگری در ١٧: ی ، صفحه١، باب: ١األنوار النعمانیة، نعمت الله جزائری، جلد:  -١

 نیز آمده است. ٥٦شاذان قمی، ص:  "الروضة في فضائل أمیر المؤمنین"
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به علی گفت:  ج افزاید: رسول الله و می است مجلسی به ھمین مقدار بسنده ننموده

ط كنـه مثلها، ومثلي رحيمك وال رحيم لي مثل رحيمك ـوخديجة كنتك (أم الزوجة) ولم أع«

: »مثلهاي شقيق مثله، وفاطمة الهاشمية أمك وأنّى لي ـ(أب الزوج)، وجعفر شقيقك وليس ل
و خدیجه مادر زن توست و چنان مادر زنی به من داده نشده است تو پدر زنی چون من «

داری و من ھمانند تو چنین پدر زنی ندارم و جعفر برادر توست و من برادری چون برادر 
 .١»ھاشمیه مادر توست و من ھمچون مادر تو ندارم ی تو ندارم و فاطمه

اند!!  دانسته ج تر از پیامبر و مردانگی برتر و حریصھمچنین علی را در صبر و دلیری 
خوابد!! توضیح مطلب از این قرار است: از  علی می دامندر  ج این درحالی است که پیامبر

ای را بر  صحیفه ج روایت است که گفت: رسول الله ÷ رفاعه بن موسی از ابوعبدالله
کرد، چون به نصف رسید، سرش را بر دامن او گذاشت و خوابید و  امال می س علی

که پیامبر خواب بود، علی نوشتن را ادامه داد تا اینکه صحیفه را کامل نمود؛ وقتی  درحالی
را برای تو امال کرده است؟ گفت: تو ھا  این سر خود را بلند کرد، گفت: چه کسی ج پیامبر

 ٢».یل بر تو امال کرده استیبرای رسول خدا، گفت: بلکه ج
ھر «گوید:  کند، آنجا که می را متھم به شکست در دعوتش می ج خمینی رسول الله

پیامبری برای برپایی عدل آمد و ھدف او اجرای عدل در دنیا بود، اما موفق نشد، حتی 
و اجرای عدالت آمده بود، موفق ھا  آن خاتم پیامبران نیز که برای اصالح بشر و تھذیب

موفق خواھد شد و عدالت را در تمامی نقاط  که به معنای واقعی کلمهنشد؛ تنھا کسی 
 ٣».دنیا بر پا خواھد کرد، مھدی منتظر است

                                           
 .٥١١: ی بحار االنوار، مجلسی، صفحه -١

 ÷ کان یملي علی علي ج أن رسول الله ÷ ؛ عن رفاعة بن موسی، عن أبي عبد الله٣٩/١٥٢بحار االنوار:  -٢

ثم کتب علي حتی امتألت الصحیفة، فلما  ÷ صحیفة فلما بلغ نصفها وضع رسول الله رأسه في حجر علي

 ».ه، قال: بل أملی علیك جبرائیلرفـع رسول الله رأسه قال: من أملی علیك یا علي؟ فقال: أنت یا رسول الل

کل نبي من األنبیاء إنما جاء إلقامة العدل وکان هدفه «؛ ٢/٤٢مختارات من أحادیث وخطابات اإلمام الخمینی:  -٣

هـو تطبیقه في العالم، لکنه لم ینجح، وحتی خاتم األنبیاء ص الذي کان قد جاء إلصالح البشر وتهذیبهم 

 لم یوفق. وإن من سینجح بکل معنی الکلمة ویطبق العدالة في جمیع أرجاء العالم وتطبیق العدالة، فإنه هو 
ً
أیضا

 ».هـو المهدي المنتظر
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گیرد و از آنجا که  ھا روایاتی در اختیار دارند که از مقام و جایگاه پیامبر ما خرده می آن
را نشر ھا  آن خواھم نیست، با تأسی به این کالم الھی نمی ھا مطلوب خواندن این روایت

َتَ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ﴿فرماید:  دھم که می ن �َّ
َ
ا يَُ�وُن َ�َآ أ َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُۡلُتم مَّ

ریم که آن نگفتید: ما حق ندا ،که آن را شنیدید چرا ھنگامی« ]١٦[النور:  ﴾١٦ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ 
 . »(سخن) را بر زبان آوریم، (الھی) تو منزھی! این بھتان بزرگی است؟!

چه رسد به نقل ھمچنین ضوابط شرعی نشر شایعات را برای ما حرام کرده است، 
ھمچون برخی روایات  ؛ج از مقام و اخالق پیامبر گیری روایاتی حاوی عیبجویی و خرده

 ھای مادر و اساسی شیعه آمده است.  ثابتی که در کتاب
خواھد  ف و پست است و آنکه میباطل، خرافی، زشت، سخیھا  آن ھمچنین این روایات

پی برد، بھتر است به تفسیر علی ھا  آن از این روایات اطالع یابد تا به میزان تجاوزات خود

ِٓي ﴿سیر این آیه را در آن مشاھده نماید: و تف ندبن ابراھیم قمی مراجعه ک �ۡذ َ�ُقوُل لِ�َّ
ۡ�َعَم 

َ
ُ ٱ� ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك وَ  �َّ

َ
ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِ أ

َ
َ ٱ تَّقِ ٱَعلَۡيهِ َو� ُ ٱَوُ�ِۡ� ِ� َ�ۡفِسَك َما  �َّ َّ� 

الله به او نعمت داده بود و تو که  و (به یاد بیاور) زمانی را که به آن کس« ]٣٧[األحزاب:  ﴾ُمۡبِديهِ 
گفتی: ھمسرت را نگاه دار و از الله بترس و در دل خود چیزی  (نیز) به او نعمت داده بودی، می

 . »کند که الله آن را آشکار می داشتی را پنھان می

ا قََ�ٰ ﴿ھمچنین به تفسیر عیاشی مراجعه نماید و تفسیر این آیه را در آن ببیند:  فَلَمَّ
) از او حاجت خویش س پس چون زید (بن حارثه« ]٣٧[األحزاب:  ﴾َزوَّۡجَ�َٰكَهاّمِۡنَها َوَطٗر� َزۡ�ٞد 

 .»(و طالقش داد) او را به ازدواج تو در آوردیم بگزارد
گوید:  ) مراجعه نماید، از آنجایی که می٢/١٨١ھمچنین به کتاب عیون أخبار الرضا (

؛ نیز نگاه کن به: »رسول خدا بخاطر امری که اراده کرده بود، قصد خانه زید را کرد«
عن أمیر المؤمنین أنه أتی «گوید:  ) از آنجا که می٤/٢٢٥"البرھان في تفسیر القرآن" (

از امیرالمؤمنین روایت است که ایشان نزد رسول »: «کر وعمر..وعنده أبوب ج رسول الله
و نیز مراجعه کن به کتاب ..». که ابوبکر و عمر نیز نزد ایشان بودند  رفت درحالی ج الله

أن علي كان «گوید:  ) از آنجا که می٤٠/٢) و کتاب "بحاراألنوار" (١٧٩سلیم بن قیس (ص: 

و ھمچنین به کتاب  »خوابید ار پیامبر میعلی در کن« :»ج ينام بجانب رسول اهللا

عن علي بن أبي طالب قال: «آورد:  ) مراجعه کن، از آنجا که می٢٣٣"االحتجاج" (ص: 
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علی بن أبی طالب گفت: در حالی ھمراه : «»ليس له خادم غيري ج سافرت مع رسول اهللا

و نیز به کتاب "بحار األنوار"  »افرت کردم که جز من خادمی نداشتمس ج رسول خدا
و نیز ..» از حذیفه روایت است که: پیامبر «گوید:  ) مراجعه کن، از آنجا که می١٨/٦٠(

 گوید. ) چه می٨٦بنگر ابن رجب برسی زندیق در کتاب "مشارق أنوار الیقین" خود (ص: 
 ی ورهس ١٠ ی قمی در تفسیر آیه نیدو خود ببی نمودهبه تفسیر قمی مراجعه ھمچنین 

 ، تقیه کرده»فالنة«گوید  گوید و این را بخاطر داشته باش که وقتی شیعه می تحریم چه می
گویند  "فالنة" ھم نمی یالبته گاھ و آن لفظ را بجای اسم عایشه، بکار برده است، است

 ی گذارند و ھمه کنند و یا بجای اسم ایشان نقطه چین می بلکه دو پرانتز خالی باز می
 دھند. از باب تقیه انجام میرا ھا  این

کند، مقصود از فالنه، عایشه است، روایت دروغی است که  از جمله دالیلی که تأکید می

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿وقتی این آیه: «اند:  و در آن آورده است شیعه ذکر کرده ۡوَ�ٰ ب
َ
مِۡن  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

ۡزَ�ُٰجهُ 
َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ أ مَّ

ُ
تر است و  پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوار« ]٦[األحزاب:  ﴾أ
نازل شد و خداوند زنان پیامبر را بر مؤمنان حرام کرد،  »ھستندھا  آن ھمسران او مادران

کند و خودش با زنان ما  محمد زنان خود را بر ما حرام می«طلحه خشمگین شد و گفت: 
میان زنان او خواھیم رفت آنگونه که او  کند؛ وقتی خداوند محمد را بمیراند، در ازدواج می

 .١»آمد میان زنان ما می
ھای شیعه ثابت است  ترین و مشھورترین کتاب این موارد اندکی که ذکر کردیم در مھم

ای که به چنین خرافاتی پیرامون مقام پیامبر و اھل  و آنچه نگفتیم بیشتر است؛ لذا شیعه
 تردید ھمراه با ھالک شوندگان ھالک گشته است. بیت پاک ایشان ایمان و باور دارد، بدون

خداوندی که برای خلیل و  ھا، آن پاک و منزه است خداوند متعال از توصیفات
خود از شر مسخره کنندگان کافیست و اوست که توسط پیامبرش غیرت صحیح  ی برگزیده

که ن، چنااست هوارد نمودھا  آن ھای و در قلب آموخته شان را به امت اسالم زناننسبت به 
با فرض نمودن حجاب، زنان ما را مصون داشت و مردان را مسؤول و چیره بر زنان قرار 

ھا از نگاه به ایشان راھنمایی  داد و ما را از خلوت با غیر محارم نھی کرد و به بستن چشم
 نمود.

                                           
 لنرکض بین خالخیل نسائه کما رکض بین  -١

ً
یحرم محمد علینا نساءه، ویتزوج هو بنسائنا، لئن أمات الله محمدا

 خالخیل نسائنا.
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 س ھای اھل سنت حدیث صحیحی با این مضمون ذکر شده است: از مغیره در کتاب
است که: سعد بن عباده گفت: اگر مردی را با زن خود ببینم و با دیدن آن صحنه، روایت 

منتقل  ج ام. چون این سخن به رسول خدا او را با شمشیرم بکشم، خون ناحقی را نریخته

ْ�َ�ُ ِم�ِّ «شد فرمود: 
َ
ُ أ ْ�َ�ُ ِمنُْه، َوا�َّ

َ
نَا أ

َ َ
ِ أل ِة َسْعٍد، َوا�َّ َ�ْعَجبُوَن ِمْن َ�ْ�َ

َ
ِة أ ْجِل َ�ْ�َ

َ
، َوِمْن أ

َم الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َ�َطنَ  ِ َحرَّ اید؟ بخدا  آیا از غیرت سعد به شگفت آمده: «»ا�َّ
ترم و خداوند متعال از من غیرت بیشتری دارد و بخاطر  سوگند من از سعد نیز باغیرت

 .  ١»تحریم شده استغیرت خداوند است که فحشا چه ظاھر باشد و چه پنھانی، 
ھا نایل آمد و آن  به برترین مراتب رسید و به باالترین درجات و جایگاه ج رسول خدا

یلت، مقام محمود و اسراء و عبارت است از: درجات خلیلیت، رسالت، نبوت، وسیله، فض
د اشرا بر ایشان نازل نمود تا راھنمای برترین امتی ب  و خداوند متعال برترین کتاب ؛معراج

 بدون تردید در کتاب خداوند ثابت است.ھا  این و تمامی اند که به سود مردم خارج شده
، به ایشان رحمت فرستاد، سپس با درود ج خداوند متعال با درودش بر پیامبر

فرشتگان، مورد ثنا و ستایش آنان واقع شد، سپس به ما فرمان داد که بر ایشان درود 

َ ٱإِنَّ ﴿ید: فرما بفرستیم؛ خداوند متعال می ۚ ٱيَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  �َّ ِ َها  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

ْ �َۡسلِيًما ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِموا ْ َصلُّوا گمان الله و فرشتگانش بر پیامبر  بی« ]٥٦[األحزاب:  ﴾٥٦َءاَمُنوا
 .»و سالم بگویید، سالمی نیکو اید! بر او درود فرستید که ایمان آورده فرستند؛ ای کسانی درود می

مقرون به نام الله  ج آیا فخر و مقامی برتر از این وجود دارد که نام پیامبر ما محمد
است و  ج و این مقام، مخصوص رسول الله »ال إله إال الله محمد رسول الله«تعالی است: 

 اند. ای نایل نیامده ھیچیک از مخلوقات به چنین مرتبه

ای که جعلی بودن  توزانه مملو است از روایات کینههای شیعه  کتاب
 .کند ها را ثابت می آن

ھا  آن اند که مضمون و به امامان نسبت داده است ھای شیعه روایاتی آمده در کتاب
که  تصویریت، زیرا ممکن نیست دین اسالم با چنین ھاس آن مؤید موضوع و جعلی بودن

                                           
 .٧٤١٦بخاری:  -١
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، ھمچون روایت ھمخوانی داشته باشداند،  ھای اساسی شیعه از آن ترسیم نموده کتاب
 .١فاطمه که در بسیاری از منابع شیعی آمده است ی عمر به خانه ی حمله

کنند که راوی، تصویر بردار و یا کارگردان  خوانند، گمان می کسانی که این روایت را می
کند!!  فیلم سینمایی است و حوادث آن را یکی پس از دیگری با دوربین دنبال می

 کنند.  که راویان، احادیث را به این صورت تدوین نمی درحالی
ه و سوزاندن آن، با روایات دیگری در فاطم ی عمر به خانه ی عالوه بر این، روایات حمله

عیب و قبل از اینکه  ،کند و مضمون این روایات را ساقط میھا  آن تعارض است، تا جایی که
 باشند. می س کند، بیانگر نفی شجاعت و غیرت از علی س عمر نقصی را متوجه

اش بر جعلی و دروغ بودن آن و سعی  توزانه هکه متن کینھا  آن ھای یکی از جمله روایت
 جاعل آن برای جدایی و تفرقه میان امت داللت دارد، روایت ذیل است: 

گفتم: به من از دشمنان  ÷ اند که: به ابوعبدالله د رقی روایت کردهوھا از داو آن
امیرالمؤمنین و اھل بیت نبوت خبر بده؛ گفت: شنیدن سخن برایت بھتر است، یا دیدن؟ 

ام را بیاور. وی رفت و آن  گفت: چوب دستی ÷ گفتم: دیدن. پس به ابو ابراھیم موسی
دستی به زمین بزن تا دشمنان  را نزد ایشان آورد. سپس گفت: ای موسی، با این چوب

زمین امیرالمؤمنین و دشمنان ما معلوم شوند، وی یک ضربه به زمین زد که در اثر آن 
. سپس با چوب دستی به دریا زد و دریا پرده از ن گردیدشکافته شد و دریایی سرخ نمایا

صخره سیاھی برداشت، پس با آن به صخره زد و از آن دری باز شد، تمام قوم (دشمنان) 
سیاه ھا  آن ھای ناممکن بود. چھرهھا  آن شمارش ،در آنجا حاضر بودند و از بس زیاد بودند

خره دست و پا بسته بودند و فریاد یا در کنار صھا  آن شان کبود بود؛ ھریک از و چشمان
گفتند:  و می زدند میشالق ھا  آن ھای دادند، اما فرشتگان دوزخ به صورت محمد سر می

گویید، نه محمد برای شماست و نه شما برای محمد. من به ایشان گفتم: فدایت  دروغ می
لعین و یک  چه کسانی ھستند؟ گفت: جبت و طاغوت و رجس و لعین و فرزندھا  این شوم،

را از اول تا آخر بر شمرد تا اینکه به اصحاب سقیفه، اصحاب فتنه، بنی ازرق، ھا  آن یک
به  ÷ کند. سپس امام را عذاب میھا  آن اوزاع و بنی امیه رسید که خداوند صبح و شب

 ٢».را بپوشانھا  آن صخره گفت: تا قیامت

                                           
 .٢١٦ – ٢١٠؛ و نگا: االحتجاج، ص: ٢٨/٣٠٦؛ البحار: ٨٧٣ – ٢/٨٧١کتاب سلیم بن قیس:  -١

 ٤٨/٨٤بحار األنوار:  -٢
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وقتی امامان رمی جمرات را «یند: گو این است که میھا  آن از دیگر روایات کینه توزانه
کنند و ابوبکر و عمر و عثمان در  دھند، درواقع ابوبکر و عمر را رمی می در حج انجام می

 .١»و زنا زاده ھستند  سگان و خوکان جھنمھا  آن نزد
که تمامی  –یعنی شیخین (ابوبکر و عمر)  –به الله سوگند اولی و دومی «گویند:  می 

 ».ر آنان باد، کافر و مشرک به خداوند بودندھای خداوند ب لعنت

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة «کند که:  کلینی در "کافی" از محمد بن جعفر روایت می

ن جحد إماما من اهللا، ـوال يزكيهم ولهم عذاب أليم: مـن ادعى إمامة من اهللا وليست له، وم

اند که خداوند در روز  سه کس: «»رومن زعم أن لهما يف اإلسالم نصيب أي: أبو بكر وعم
کند و برای ایشان عذابی دردناک است:  گوید و آنان را تزکیه نمی قیامت با آنان سخن نمی

ھرکس امام منصوب از  -٢که چنین نباشد.  ھرکس ادعای امامت الھی کند درحالی -١
ای  ھرکس گمان کند که آن دو در اسالم نصیب و بھره -٣جانب خدا را منکر شود. 

 ».اند؛ یعنی ابوبکر و عمر داشته
بغض شدید با خلفای سه گانه، دشنام و تفسیق و  ی شیعه با الفاظی که در بردارنده

شود مگر  اند و ھیچ دشنام و ناسزایی پیدا نمی ھای خود را پر کرده ت، کتابھاس آن تکفیر
 دھند. اینکه بر این برگزیدگان نیک نسبت می

زنند، از اصحاب او پرھیز  طعنه می ج ناموس رسول خداآیا کسانی که به شرف و 
گوید،  المؤمنین عایشه چه می کنند؟!! بنگر ابن رجب برسی زندیق رافضی در مورد ام می

یکی از درھای آتش برای اوست که : «»وأن لها بابًا من أبواب النار تدخل منه«گوید:  وی می
 ٢».شود از آن وارد آتش می

کینه توزانه دست به قذف و اتھام زنی به تمامی اھل سنت و تکفیر اینگونه دین شیعه، 
 زند. میھا  آن و حالل دانستن خون و مال

 »:إن الناس كلهم أوالد زنا أو قال بغايا ما خال شيعتنا«که:  است کلینی روایت کرده
 .٣»تمام مردم اوالد زنا ھستند به جز شیعه ما«

                                           
 .٢٧٤کتاب بصائر الدرجات:  -١

  ٨٦مشارف أنوار الیقین:  -٢

 .٨/١٣٥الروضة:  -٣
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گفتم: در مورد قتل ناصبی چه  ÷ ابو عبداللهد بن فرقد روایت است که: به واز داو

ـب عليـه حائطًا أو تغرقه لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلحالل الدم، و«گویی؟ گفت:  می

ترسم که چنین  خونش حالل است ولی من بر تو می: «»يف ماء لكيال يشهد عليك فافعل
و ویران کنی و یا او را غرق کنی، پس اگر توانستی و برایت مقدور شد که دیواری را بر سر ا

خمینی در تعلیق بر این سخن ھا  آن امام». کنی تا بر تو شھادت ندھد، این کار را بکن

اگر توانستی مال او را : «»فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه، وابعث إلينا بالخمس«گوید:  می
 .١»بگیری، بگیر و خمس آن را برای ما بفرست

إياك أن تغتسل من غسالة «روایت است که:  ÷ از ابوعبداللهاز عبدالله بن ابی یعفور  

الحّمام ففيها تجتمع ُغسالة اليهودي والنصراين والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو 

شرهم، فإن اهللا تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت 

حمام شست و شو کنی، زیرا غساله یھودی و برحذر باش از اینکه از غساله : «٢»أنجس منه
نصرانی و مجوسی و ناصب ما اھل بیت در آن جمع است و این آخری از ھمه بدتر است و 

تر  تر از سگ نیافریده است و ناصب ما اھل بیت، از سگ ھم نجس خداوند مخلوقی نجس
 ».است
افتد که  تفاق میگفتم: گاه ا ÷ که گفت: به ابوعبدالله است در روایت قالنسی آمده 

امسحها بالرتاب «، چه کنم؟ گفت: مکن و او با من مصافحه می کنم میبا یک ذمی مالقات 

پس از آن دستت را به خاک و یا دیوار بکش تا : «»وبالحائط قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها
 .٣»آن را بشوی«گفتم: ناصبی چه؟ گفت: ». پاک شود

شود  ت، مشخص میھاس آن اندکی از روایات موضوعبه روشنی از روایات سابق که تنھا 
 و دین و منھجی نیکو نیست. است که این روایات از روی حقد و کینه ساخته شده

                                           
 .٧٣/٧٢؛ بحار األنوار: ١٨/٤٦٣وسائل الشیعة:  -١

 ٧٣/٧٢؛ بحار األنوار: ١/٢٧٦علل الشرائع:  -٢

 .٣/٤٢٠؛ الوسائل: ٢/٦٥٠الکافي:  -٣
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اسالم از آن  وخواند  ها که به فحش و ناسزا فرا می های زشت آن روایت
 .مبری است

و ادب و  دھد ھایی وجود دارد که به فحشا و منکر دعوت می ھای شیعه روایت در کتاب
نمایاند؛ در ادامه تعداد اندکی از این روایات را از  اخالق اھل بیت پاک و طاھر را زشت می

ذکر خواھم کرد، تا برای عوام شیعه این امکان فراھم » فروع کافی«ھا  آن ترین کتاب مھم
دھیم، اطمینان  نسبت میھا  آن و از مطالبی که به نندشود که به منابع خود رجوع ک

 روشن شود که این روایات ھیچ جایگاھی در اسالم ندارند؛ ھا  آن کنند، تا برایحاصل 
خواست با زنی ازدواج کند شخصی را  می ج گوید: وقتی پیامبر مانند روایتی که می

که من بخاطر حفظ کرامت و حرمت  ١فرستاد تا او را ببیند .. تا پایان این روایت زشت. می
توانم آن را بطور کامل  نمی ج میان مخلوقات، یعنی پیامبرمان او از ی خلیل الله و برگزیده

 ادب شده است.اسائه  ج ذکر کنم؛ زیرا در این روایت نسبت به پیامبر
ھمچنین روایت دیگری نیز وجود دارد که ابتدای آن به این صورت است: ... از 

تر  آمد و گفت: من چیزی دارم بزرگ ج مردی نزد پیامبر«روایت است که:  ÷ ابوعبدالله
 .٢تا پایان روایت .. –اش بود  منظور آلت تناسلی –از آنچه دیگر مردان دارند 

 اسالم و شعائر آن از سوی این قوم است که ما به ملعبه نمودنھا  آن بسیاری از روایات
 کنیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. اکتفا می ،آنچه ذکر شد

استھزاء به امامان روایات بسیار زیادی دارند و به امامان نیک کردار، اما در ارتباط با 
 آید!! از جمله: مست بیرون نمی اند که جز از دھان یک سخنانی نسبت داده

از عبیدالله مرافقی روایت است که: وارد حمام شھر شدم، در آن حمام پیرمردی به 
ین حمام از کیست؟ گفت: از عنوان سرپرست حمام نشسته بود، به او گفتم: ای شیخ ا

شود؟ گفت: بله. گفتم:  است؛ گفتم: وی وارد این حمام می إ ابوجعفر محمد بن علی
و موھای اطراف آلت خود و زیر آن را نوره  ودش میکند؟ ابتدا داخل  چگونه حمام می

خواند تا سایر  دھد و مرا فرا می مالد، سپس ازار خود را در اطراف مخرج بولش قرار می می

                                           
 .٥/٣٥الفروع من الکافي:  -١

 ٥/٣٣٦همان:  -٢
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دانستی اکنون دیدم،  بدن او را بمالم. روزی به او گفتم: چیزی که دیدنش را ناپسند می
 .١»پوشاند گفت: ھرگز، نوره آن را می

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل الحّمام «گفت:  ست که میاز ابوجعفر روایت ا

 ».ھرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جز با ازار (شلوار) وارد حمام نشود: «»إال بمئزر
 گوید: روزی وارد حمام شدم، دیدم ایشان مشغول مالیدن نوره (واجبی، پودر راوی می

خود مالید، ازار را انداخت، پس غالم ایشان گفت: پدر و ) است، وقتی نوره را بر بدن مو بر
دادی که با خود ازار داشته باشیم و حال خودت آن را  مادرم فدایت، شما به ما فرمان می

 .٢»پوشاند دانی که نوره عورت را می مگر نمی«اندازی؟ گفت:  می

 کنند!! امام برھنگی را ترویج می ھا به نام آن

ورة عورتان: القبل والدبر. فأما الدبر مستور ـالع«روایت است که:  ÷ از ابوالحسن

 فقد الدبر أما -رواية ويف - إذا سرتت القضيـب والبيضتـين فقـد سرتت العورةـباإلليتين، ف

عورت دو عورت است: قبل و دبر (پشت و جلو). اما : «»بيدك فاسرته القبل وأما اإلليتان سرتته
پوشیده شده است و اگر آلت و دو بیضه خود را نیز بپوشانی، انسان  ی دبر با دو دمبه

 است دو دمبه، دبر را ستر کرده –و در روایت دیگری آمده است  –ای  عورت خود را پوشانده
 .٣»اند و ُقُبل را نیز با دست خود بپوشان و پوشانده

چنانکه از دانند؛  حالل می س نگاه به عورت زنان کافر را بر زبان پاک ابوعبدالله 

النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة «کنند که:  روایت می ÷ ابوعبدالله

                                           
 بالمدینة فإذا شیخ کبیر وهو قیم الحّمام  ، باب الحمام.٤٩٧/ ٦همان:  -١

ً
عن عبیدالله المرافقي قال: دخلت حّماما

کان یدخله؟ قال: فقلت إ فقلت له: یا شیخ لمن هذا الحّمام؟ فقال: ألبي جعفر محمد بن علي نعم  أ

فیطلي عانتـه وما یلیها ثـم یلف إزاره علـی أطراف  فقلت: کیف کان یصنع؟ قـال: کـان یـدخل فیبدأ

تکره أن أراه قـد رأیتـه قال: کال إن  ویدعوني فأطلي سائـر جسـده فقلت لـه یوما مـن األیـام: الذي إحلیلـه

 النورة سترته.

 النورة قد أطبقت العورة.؛ أما علمت أن ٦/٣٠٥همان، باب الحمام:  -٢

 .٦/٥٠١همان:  -٣
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و » نگاه کردن به عورت فرد غیر مسلمان ھمانند نگاه کردن به عورت االغ است: «١»حمار
 ھای لخت و عریان کفار جایز است!!!  دیدن فیلم یعنیاین 
 ÷ گوید: به امام رضا صفوان بن یحیی می آورده است:» محاش النساء«در ذیل باب  

گفتم: یکی از غالمان شما به من امر کرد که از شما سوالی بپرسم و من از پرسیدن آن 
تواند از پشت با زن خود و  کشم. امام گفت: سوالت چیست؟ گفتم: آیا مرد می خجالت می

کنی؟ گفت: ما  می در پشتش نزدیکی کند؟ گفت: آن برای اوست. به او گفتم: تو نیز چنان
 .٢کنیم چنین نمی

أس ـال ب«روایت است که:  ÷ مرد اجازه دارد میان دو زن خود بخوابد: از ابوعبدالله

تواند میان دو  مرد می: «»الرجل بين األَمتين والحـرتيـن. إنما نساؤكم بمنزلة اللعب امـأن ين
 ٣».بازی ھستند ی کنیز و دو زن آزاد خود بخوابد. ھمانا زنان شما به منزله

 بطنها غالم خرج موا حباالكم ذكر اللبان فإن يك يفأطع«اند که:  روایت کرده ÷ از رضا 

ذكي القلب عالمًا شجاعًا وإن تك جارية حسن خلقها وعظمت عجيزهتا وحظيت عند 

به زنان باردار خود کندر نر بدھید، اگر فرزندش پسر باشد، شجاع، عالم و : «»زوجها
و نزد  دوش میو باسن آن بزرگ  گردد میشد و اگر دختر باشد خوش سیما باھوش خواھد 
 .٤»بیشتری خواھد داشت ی شوھرش بھره

الضعف وقلـة الجماع فأمره اهللا إن نبيًا شكا إلى اهللا«روایت است که:  ÷ از ابوعبدالله

شکایت نمود، یکی از پیامبران از ضعف و جماع کم با زنان نزد خداوند : «»يأكل من الهريسة
 .٥»خداوند متعال به او فرمان داد که حلیم بخورد

داند و آن را  ھای شیعه نیز وجود دارد که لواط مرد با مرد را جایز می روایاتی در کتاب
باشد و چنین  بری میھا  آن اند، حال آنکه امام صادق از افتراھای به امام صادق نسبت داده

                                           
 همان. -١

 .٥/٥٤٠همان، باب محاش النساء:  -٢

 .٥/٥٦٠همان:  -٣

 .٧/١٠٥٢همان:  -٤

 .٦/٣٢٠همان:  -٥
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که به امام صادق گفته شد: آیا انسان  است در این روایت آمدهاند؛  اراجیفی را به او نسبت داده
 .١شود؟ گفت: بله، ولی مؤمن ھمیشه فاعل است نه مفعول مؤمن مبتلی به این عمل می

حتی در  عیبجوییو از غیبت و  اند نسبت دادهدر ذیل برخی روایاتی را که به امامان 
 کنیم: گوید، ذکر می رابطه با خودشان سخن می

اند که مردم را جمع کرد تا حد زنا را بر زنی جاری نماید،  از علی روایت کردهھا  آن 
او حدی است نباید حد را اجرا نماید؛ یعنی جز  ی کسی که بر عھده«سپس گفت: 

گوید: تمام مردم از  راوی می». ھای پاک و طاھر کسی حق ندارد حد را اجرا کند انسان
از آن لمؤمنین و حسن و حسین؛ و از جمله کسانی که جز امیرا دست کشیدنداقامه حد 

 .٢»، محمد فرزند امیر المؤمنین بوددست کشیدند
اند که در مورد فرزندش اسماعیل گفت:  از ابوعبدالله جعفر صادق روایت کرده 

وی گناھکار است و شبیه من و ھیچیک : «٣»عاص، ال يشبهني وال يشبه أحدًا من آبائي إنه«
 ».نیستاز پدرانم 

اسماعیلیه منتسب به اوست و برادر  ی در مورد اسماعیل بن جعفر صادق که فرقه

أفعلتها يا «اند که به او گفت:  موسی کاظم است، از جعفر صادق (پدر وی) روایت کرده

 ».آیا چنین کردی ای فاسق؟ بشارت باد بر تو آتش دوزخ: «٤»فاسق؟ أبشر بالنار
ر محمد بن علی (جواد) .. به دروغ از یعقوب بن اما موسی بن علی بن موسی براد

الرضا [محمد بن علی  گفت: وای بر شما! موضوع ابن اند که: متوکل می مثنی روایت کرده
زند. آنان  جواد] مرا خسته و درمانده کرده است، از میگساری یا ھمنشینی با من سرباز می

خورد و  و ھمنشینی است که میگفتند: اگر به او راه نمیابی، این برادرش موسی ھست، ا
 .٥»بازی است آشامد و اھل ساز و آواز و عشق می

                                           
 ٧٦/٧٠بحار األنوار:  -١

لناس قال: فانصرف ا». ال یقیم الحد َمْن لله علیه حد. یعني ال یقیم علیها الحد إال الطاهرون«؛ ٧/١٨٧الکافي:  -٢

 ». یومئذ کلهم ما خال أمیر المؤمنین والحسن والحسین. وانصرف فیمن انصرف محمد ابن أمیر المؤمنین

 . ٤٧/٢٤٧بحار األنوار:  -٣

 .٢١١الکشي:  -٤

 ٥٠٢/ ١الکافي:  -٥
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موی مھدی منتظر، از احمد اما در مورد جعفر بن علی محمد برادر حسن عسکری و ع
اند که وی از پدرش در مورد حسن عسکری سوال کرد؟  الله بن خاقان نقل کردهبن عبید
و مقام و منزلت باالیی برای او متصور بود.  بسیار در مورد او غلو کرد ،ر پاسخپدرش د

او از من  ی سپس در مورد برادرش جعفر از او پرسید؟ گفت: جعفر دیگر کیست که درباره
؟! وی آشکارا فسق و فجور کنی ذکر میپرسی؟! آیا جعفر و حسن را در کنار ھم  می
 .١»دی خوار و زبون و حقیر و پست بودحیا و میگسار بود، فر کرد، انسانی بی می

ِ ﴿اما علی بن حسین این آیه:  ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ�  ۦٓ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذه
َ
َضلُّ  �ِخَرةِ ٱأ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
أ

که در این (دنیا از دیدن حق) نابینا بوده است؛ پس او در  و (اما) کسی« ]٧٢[اإلسراء:  ﴾٧٢َسبِيٗ� 

نَصَح ﴿. و این آیه: »تر است گمراهآخرت (نیز) نابینا و 
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
َوَ� يَنَفُعُ�ۡم نُۡصِ�ٓ إِۡن أ

اگر الله بخواھد شما را گمراه سازد و من بخواھم شما را نصیحت کنم، « ]٣٤[هود:  ﴾لَُ�مۡ 
 ٢را خواند و گفت: در مورد او نازل شده است. »نصیحت من سودی برای شما نخواھد داشت

 کنیم. اند تقاضای آمرزش می نموده اراجیف و خزعبالتی که ذکرل بخاطر از خداوند متعا

 .متناقض و در تعارض هستندبسیاری از روایات شیعه با یکدیگر 
 ی ھای حدیث شیعه ساخته و پرداخته یکی دیگر از دالیل روشن مبنی بر اینکه کتاب

ھا حاوی صدھا روایت متضاد و  است، این است که این کتاب جاعالن و دروغگویان
له أباشد؛ ما در ادامه اعتراف خودشان را خواھیم آورید که این مس متعارض با یکدیگر می

از جانب خداوند نیست، زیرا دین خداوند متعال ھا  آن بر این دارد که دین داللت قطعی

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱإِنَّ ﴿محکم و استوار است:  ھمانا دین (حق) نزد « ]١٩[آل عمران:  ﴾ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ٱ �َّ

ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿و در آن ھیچ اختالفی نیست:  .»خدا، اسالم است لَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ
. »یافتند اگر از سوی غیر الله بود، قطعًا اختالف بسیار در آن می« ]٨٢[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱ

ِينَ ٱيَ�َِس  ۡ�َۡومَ ٱ﴿بلکه خداوند متعال دشمنان اسالم را به مبارزه طلبیده است:  َ�َفُرواْ  �َّ
 .»امروز کافران از آیین شما مأیوس شدند« ]٣[المائدة:  ﴾ِمن دِينُِ�مۡ 

                                           
 .١/٥٠٤الکافي:  -١

 ٥٣، ٥٢رجال الکشي: ص -٢
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یس مذھب در زمان یامامیه و ر ی ھجری، شیخ شیعه١٢٢٧جعفر نجفی متوفای سال 
ھای  ھای کتاب روایت«گوید:  شیعه می ی ھای چھارگانه کتابخود، در مورد مؤلفان 

کند و این  و برخی از این روایات، برخی دیگر را تکذیب می اند متناقضچھارگانه با یکدیگر 
توان در  چگونه می«گوید:  و می .»ھای کفری و دروغین است روایت ی ھا در بردارنده کتاب

یت که برخی از آنان روا تکیه نمود درحالیراه کسب و تحصیل علم، به سه محمد اولی 
متضاد با دیگری است!! ھا  آن ھای و برخی از روایت کنند برخی دیگر را تکذیب می

اخبار و روایاتی وجود دارد که دروغ بودن آن قطعی و یقینی ھا  آن ھای ھمچنین در کتاب
 .١»زمان است، مانند اخبار تجسیم و تشبیه و قدیم دانستن ھستی و ثبوت مکان و

احادیث وارده از «گوید:  یکی از علمای بزرگ شیعه در ھند به نام "دلدار علی" می
خوانی مگر  کنی و نمی ، چنانکه حدیثی را پیدا نمیاختالف دارندامامان واقعا با یکدیگر 

با آن وجود دارد و ھیچ خبری مورد اتفاق نیست، مگر  منافاتاینکه در برابر آن حدیثی در 
گاھان، أری متضاد با آن وجود دارد تا جایی که این مساینکه خب له سبب رجوع برخی از ناآ

 .٢»از این مذھب شده است
احادیث یاران ما آنقدر اختالف و «گوید:  طوسی در کتاب "التھذیب" می  شیخ الطائفه

تباین و منافات و تضاد دارند که ھیچ خبر مورد اتفاقی نیست مگر اینکه خبری دیگر با آن 
ر تضاد است و ھیچ حدیث صحیح و سالمی نیست مگر اینکه در برابر آن حدیث دیگری د

ترین  له را یکی از بزرگأقرار دارد که با آن منافات دارد، تا جایی که مخالفان ما، این مس
اند  اند و به این شیوه به ابطال اعتقاد و باور ما دست یازیده ایرادھا بر مذھب ما ذکر نموده

گوید: به ھمین دلیل گروھی از شیعیان از اعتقاد حق رجوع نمودند، از  می تا آنجا که
زمانی که با جمله ابوالحسین ھارونی علوی، آنجا که معتقد به حق و امامت بود، اما 

از آن رجوع نمود و مذھب  ،اختالف در احادیث مواجه شد و این مساله بر وی پوشیده ماند
در روایات بر او مخفی  را ترک کرد و مذھب دیگری برای خود برگزید؛ زیرا وجوه معانی

که وی بدون بصیرت و بینش و تنھا از روی تقلید  له بیانگر این است أو این مس مانده بود
 .٣»وارد مذھب شده بود

                                           
 .١/٢٢٠کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغّراء، جعفر کاشف الغطاء:  -١

 .٥١أساس األصول، ص:  -٢

 ١/٢تهذیب األحکام:  -٣
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ھدف وی از تألیف کتاب «گوید:  حسین بن شھاب الدین کرکی میھا  آن عالم و محقق
که تناقض میان اخبار ما را دفع و  ، این بودهاست التھذیب آنگونه که در ابتدای کتاب گفته

رفع نماید، زیرا به وی خبر رسیده بود که برخی از شیعیان به خاطر این موضوع از مذھب 
 .١»اند رجوع نموده

ه و مورد اعتماد شیعه و ھای ھشتگان یکی از کتاب» الوافي«فیض کاشانی صاحب کتاب 
به تباھی مذھب خود اعتراف کرده » الوافي«در مقدمه کتاب » الصافي«صاحب تفسیر 
له بیست یا سی قول مختلف و أبینی که در یک مس ھا را می آن«گوید:  است؛ وی می

ی فرعی وجود ندارد که در  لهأتوانم بگویم ھیچ مس متعارض یا بیشتر از آن دارند، بلکه می
 »!!یا در برخی از متعلقات آن با یکدیگر اختالف نداشته باشند آن و

ھا  آن از  ھایی بسیار ساده از میان حجم عظیم این تناقضات در دین شیعه، تنھا به مثال
 پردازم: به عنوان نمونه می

که به ھیچ  داده شده س ھایی به علی ھا و توانایی شیعه معتقد است که قدرت -
ھای خود به ایشان  در کتابھا  آن ایشان داده نشده است؛کسی قبل و بعد از 

ًد قبلي: علمت علم ـأُعطيت خصاًال لم يعطهن أح«اند که گفته است:  نسبت داده

ھایی به  ویژگی: «»المنايا والباليا فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني
نایا و بالیا که قبل از من به ھیچکس داده نشده است: علم م من داده شده

ھا) به من داده شده است و ھیچ چیزی در گذشته و آینده  ھا و مصیبت (مرگ
 ».نبوده و نیست مگر اینکه من از آن خبر دارم

در مورد حکم  ÷ روایت متناقض: ... از اسحاق بن عمار روایت است که: از ابوعبدالله
رفت، اما خجالت  او می مذی سوال کردم، گفت: ھمانا علی مردی بود که زیاد آب مذی از

ھمسر  ج دختر پیامبر ‘ در مورد حکم آن بپرسد، زیرا فاطمه ج کشید از پیامبر می
 ج پرسید و پیامبر ج ایشان بود، پس به مقداد فرمان داد تا از ایشان بپرسد، وی از پیامبر

 .٢»به او گفت: چیزی نیست (موجب غسل نیست)

                                           
 .١٦٤هدایة األبرار إلی طریق األئمة األطهار، ص:  -١

؛ وسائل الشیعة، حر ١/١٨، حکم المذي والودي؛ تهذیب األحکام طوسی: ٥٦، باب ١/٩٢االستبصار، طوسی:  -٢

 کان  ÷ ؛ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله١٢، باب: ١/٢٨٠عاملی: 
ً
قال: سألته عن المذي فقال: إن علیا
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چیزی بر من پوشیده نیست و من ھمه چیز را ھیچ «.. وید: تواند بگ می س چگونه علی
سوالی بپرسد و او را از پاسخ  ج دھد تا از پیامبر که به مقداد فرمان می درحالی» دانم می

 آن مطلع نماید!!
به نقل از برسی » األنوار النعمانیة«ری روایتی طوالنی در کتاب ینعمت الله جزا -

و گفت: ای رسول خدا وقتی علی  آمد ج یل نزد رسول خدایجبرا«آورده است که: 
شمشیرش را باال برد تا با آن مرحب (قھرمان یھود در جنگ خیبر) را بکشد، 

یل فرمان داد که بازوی او را در ھوا بگیرند تا یخداوند متعال به اسرافیل و میکا
، اما با این وجود مرحب و زره و مرحب ضربه نزنداینکه با تمامی نیروی خود به 

دو نیم کرد و شمشیرش به طبقات زمین رسید، پس خداوند متعال به  اسبش را به
یل به درون زمین برو و جلوی شمشیر علی را بگیر تا زمین را یمن گفت: ای جبرا

دگرگون نکرده است، پس من رفتم و جلوی آن را گرفتم و متوقف نمودن آن برایم 
 .١...»تر بود  از شھرھای قوم لوط که ھفت شھر بود، سنگین

مبنی بر  است آمدهھا  آن روایت متناقض: روایاتی طوالنی در بسیاری از منابع و مصادر
که مکَره بود، گفت: اگر  اینکه ابوبکر و عمر، علی را مجبور به بیعت کردند. علی درحالی

زنیم، وی  شود؟ (عمر) گفت: در این صورت بخدا سوگند گردنت را می چنین نکنم چه می
ھا  آن که مشت کرده بود بسوی حجت آورد و سپس دستش را درحالیھا  آن سه مرتبه بر

قبل از  ÷ دراز کرد و ابوبکر دستش را بر دست او زد و با این کار از او راضی شد و علی

مَّ إِنَّ  ۡ�نَ ٱ﴿زد:  که طناب در گردنش بود، چنین فریاد می اینکه بیعت کند، درحالی
ُ
 لَۡقۡومَ ٱأ

ْ  ۡسَتۡضَعُفوِ� ٱ ای پسر مادرم! به راستی این قوم مرا (در تنگنا « ]١٥٠[األعراف:  ﴾َ�ۡقُتلُونَِ�  َوَ�ُدوا

                                                                                                           
فأمر المقداد أن یسأله وهو جالس فسأله فقال:  ‘ لمکانة فاطمة ج رجال مذاء فاستحیی أن یسأل رسول الله

 لیس بشيء. ج له النبي

 لما رفع السیف لیضرب به«عـن البرسي قوله  -١
ً
،  أن جبرائیل جاء إلی رسول الله فقال: یا رسول الله إن علیا

ً
مرحبا

أمر الله سبحانه إسرافیل ومیکائیـل أن یقبضا عضده في الهواء حتی ال یضرب بکل قوته، ومع هذا قسمه نصفیـن 

وکـذا ما علیـه من الحدید وکذا فرسه ووصل السیف إلی طبقات األرض، فقال لي الله سبحانه یا جبرائیل بادر 

ألرض حتی ال تقلب األرض، فمضیت فأمسکته، إلی تحت األرض، وامنع سیف علي عن الوصول إلی ثور ا

 فکان علی جناحي أثقل من مدائن قوم لوط، وهي سبع مدائن، الخ..
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 .١»قرار دادند و) ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند

مرا دشنام  ھرکس: «٢»من سبني فهو يف حل من سبي«اند که:  از علی روایت کرده -

فسبوين فهو لكم أجر أما السب «گوید:  و در جایی دیگر می »دھد، بر او حالل است

اما در مورد سب و دشنام، مرا دشنام دھید که برای شما اجر است و : «٣»ولي زكاة
 ».شود موجب پاکی من می

ابراھیم حموی در "فرائد السمطین في فضائل المرتضی ھا  آن روایت متناقض: شیخ
عبدالله بن  من ھمراه«گوید:  والبتول والحسنین" روایت ابن مغازلی را آورده است که می

به قومی از اھل شام ھا  آن برد که عباس بودم و سعید بن جبیر او را به کنار چاه زمزم می
که به  است دادند .. ابن عباس گفت: شما را چه شده دشنام می ÷ رسیدند که به علی

گفت: من خدا  و !است دھید؟ گفتند: این از قدیم رایج بوده علی بن ابی طالب دشنام می

َمن َسّب علّيًا فَقد َسّبني، وَمن َسّبني «شنیدم، فرمود:  ج گیرم که از رسول خدا را گواه می

ھرکس به علی دشنام دھد، : «»، وَمن َسّب اهللا أكّبُه اهللا على منخريه يف النارأل فقد َسّب اهللا
ت و ھرکس به مرا دشنام داده است و ھرکس مرا دشنام دھد، خداوند را دشنام داده اس

 ».اندازد ھد، خداوند او را به صورت در آتش میدخدا دشنام 
کنیم ..  که ما شاھد مطلب را ذکر می است روایتی طوالنی در کتاب "البحار" آمده -

اند که گفت: ابلیس از کنار گروھی گذشت که داشتند  آورده س از سلمان فارسی
ایستاد، آن گروه گفتند: این  ھا آن دادند، پس جلوی به امیرالمؤمنین دشنام می

کیست که جلوی ما ایستاده است؟ گفت: من ابومره ھستم. گفتند: ای ابومره 
سخن ما را شنیدی؟ گفت: وای بر شما به موالی خود علی بن ابی طالب ناسزا 

گویید؟ به او گفتند: از کجا دانستی که او موالی ماست؟ گفت: از قول پیامبر  می
من موالی او ھستم، علی نیز موالی اوست، پروردگارا  ھرکس«شما که فرمود: 

دوست بدار دوستدار او را و دشمن بدار دشمن او را و یاری کن یاریگر او را و خوار 

                                           
؛ االحتجاج، ٢٨/٣٠٦؛ البحار: ٨٧٣ – ٨٧١، صفحه: ٢نگا: کتاب سلیم بن قیس، تحقیق انصاری، جلد:  -١

 .٢١٦ – ٢١٠صفحه: 

 .١٩/٣٤بحار األنوار:  -٢

 .١٠٦نهج البالغة:  -٣
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به او گفتند: تو از موالی و شیعیان او ». اش را ترک کند  آنکه یاریو رسوا کن 
دشمنی داشته ھستی؟ گفت: نه ولی او را دوست دارم و کسی نیست که با او 

 .١..»باشد مگر اینکه در مال و فرزندش با او شریک ھستم 
امیرالمؤمنین نزد شیعه معروف و مشھور است که فرمود:  ی روایت متناقض: این خطبه

: »على لسان نبيكم األمي إن ال يُحـبني إال مؤمن، وال يبغضني إال منافق أل قضاء قضاه اهللا«
و آن اینکه جز مؤمن  است بان پیامبر امی شما آوردهحکمی است که خداوند متعال بر ز«

و نیز این روایتش که  »ندارد با من دشمنیکسی مرا دوست ندارد و جز منافق کسی 

جز : «»ال يحبك إال مؤمن تقي، وال يبغضك إال فاجر رديء«به من گفت:  ج رسول خدا
». را دشمن نداردمؤمن پرھیزگار کسی تو را دوست ندارد و جز گناھکار پست کسی تو 

 .٢پس با این اوصاف باید گفت: ابلیس مؤمنی پرھیزگار است

بخدا «: »واهللا لقد أعطينا علم األولين واآلخرين«از ابوعبدالله روایت است که:  -
سوگند علم اول و آخر به ما داده شده است. به ایشان گفته شد: آیا شما علم غیب 

وای بر تو! : «»ب الرجال وأرحام النساءويحك! إين ألعلم ما يف أصال«داری؟ گفت: 
گاھم  ٣».من از آنچه در رحم زنان و پشت مردان است نیز آ

گویند شما علم غیب  روایت متناقض: یحیی بن عبدالله از جعفر صادق پرسید: مردم می

سبحان اهللا. ضع يدك على رأسي، فو اهللا ما بقيت شعرة يف جسدي إال قامت. «داری؟ گفت: 

سبحان الله. دستت را بر سرم بگذار، بخدا «: »ج واهللا إال رواية عن رسول اهللاثم قال: ال 
نه بخدا سوگند جز روایت «سپس گفت: ». سوگند تمام موھای بدنم از این سخن سیخ شد

                                           
قال: مر  س ؛ عن سلمان الفارسي÷ ، ما وصف ابلیس لعنه الله والجن من مناقبه٨٣بحار األنوار، باب  -١

، فوقف أمامهم، فقال القوم: من الذي وقف أمامنا؟ فقال: أنا أبو ÷ إبلیس لعنه الله بنفر یتناولون أمیر المؤمنین

بون موالکم علي بن أبي طالب؟ فقالوا له: من أین مـرة، فقالوا: یا أبا مرة أما تسمع کالمنا؟ فقال: سوأة لکم تس

علمت أنه موالنا؟ فقال: من قول نبیکم: من کنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه، وانصر 

من نصره واخذل من خذله، فقالوا له: فأنت من موالیه وشیعته؟ فقـال: ما أنا من موالیه وال من شیعته ولکني 

 ا یبغضه أحد إال شارکتـه في المال والولد، .. إلخ.أحبه، وم

 .١٩٠ – ٣/١٨١الغدیر، عبدالحسین نجفی:  -٢

 .٢٦/٢٧بحار األنوار:  -٣
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 .١»چیز دیگری نداریم ج از رسول خدا

 ال يموت اإلمام حتى يعلم من يكون من بعده«اند که ابوعبدالله گفت:  روایت کرده -

میرد تا اینکه بداند چه کسی بعد از او (امام) خواھد بود  امام نمی: «»فيوصي إليه
 .٢»کند پس نسبت به او وصیت می

روایت متناقض: کلینی در "الکافی" اختالف میان محمد بن حنفیه و علی بن حسین 
روایت کرده است تا جایی که یکی از  ،دارتر است چه کسی به امامت حق در این مورد کهرا 

کند تا در کنار حجر االسود با یکدیگر مباھله کنند، پس خداوند  آنان دیگری را دعوت می
سود را به سخن درآورد و با زبان فصیح گفت: امامت پس از حسین برای متعال حجر اال

 .٣فرزند او علی است
شنیدم ن علی بن موسی الرضا عبدالسالم ھروی روایت است که: از ابوالحس پسراز  -

به ایشان ». رحم کند ،ای که امر ما را زنده دارد خداوند متعال به بنده«گفت:  که
 مردمو به  یردگ می علوم ما را فرا«دارد؟ گفت:  گفتم: چگونه امر شما را زنده می

 .٤»کنند آموزد، ھمانا اگر مردم محاسن کالم ما را بدانند، از ما پیروی می می
گوید:  شنیدم که می ÷ متناقض: از ابوعبیده حذاء روایت است که: از ابوجعفر روایت

ترین آنان و کسانی ھستند که  ترین یارانم نزد من باتقواترین و فقیه بخدا سوگند محبوب«
ای سلیمان شما بر «گفت:  ÷ و ابوعبدالله .»کنند ز ھمه حدیث ما را کتمان میبیش ا

کند و ھرکس آن را افشا  کتمان نماید، خداوند او را عزیز میدینی ھستید که ھرکس آن را 
 .٥»کند نماید، خداوند او را ذلیل می

                                           
 .٢٣؛ األمالي: ٢٦/١٠٢؛ بحار األنوار: ١٩٢رجال الکشی:  -١

 ).٢١٧/ ١الکافي، کتاب الحجة، باب أن اإلمام یعرف اإلمام الذي بعده ( -٢

 .١/٣٤٨همان:  -٣

؛ عن بن عبدالسالم الهروي قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسی الرضا ٢/٢٧٦عیون أخبار الرضا، قمی:  -٤

 أحیا أمرنا، فقلت له: وکیف یحیي أمرکم؟ قال
ً
: "یتعلم علومنا ویعلمها الناس، فإن ÷ یقول: رحم الله عبدا

 الناس لـو علموا محاسن کالمنا ال تبعونا".

یقول: والله إن أحب  ÷ ؛ عن أبي عبیدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر٢الکتمان، ج: األصول من الکافي، باب  -٥

: یا سلیمان إنکم علی دین من کتمه أعزه ÷ أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأکتمهم لحدیثنا، وقـال أبوعبدالله

 الله ومن أذاعه أذله الله.
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با  است کلینی در "الکافی" دعایی را برای برطرف شدن نگرانی و غم و اندوه آورده -
یل یات بگو: یا جبر اگر چیزی تو را نگران و مضطرب نمود، در سجده«این مضمون: 

اكفيانی ما أنا فيه فإنكما كافيان، واحفظاين بإذن اهللا  –تکرار کن: این را  –یا محمد 

= مرا کفایت و به اذن الله حفاظت کنید که شما برای من کافی و  فإنكما حافظان
 .١»حافظ من ھستید

لم «در کنار قبر حسین این دعا را بخوان: «مجلسی در کتاب "بحار" آورده است:  

متوسل شوندگان به : «»حقا وأوجب حرمة مكنم اهل البيتيتوسل المتوسلون بوسيلة أعظم 
 .٢»اند تر و دارای حرمت بیشتری چون شما اھل بیت متوسل نشده ای بزرگ وسیله

اعضای بدنت تنھا برای الله «که:  است روایت متناقض: مجلسی در "بحار" روایت کرده
 و مجلسی .. از علی بن موسی روایت کرده ٣»به سجده بیفتد و کسی را ھمراه با او  نخوان

 .٤»ھای خود کسی را با او شریک قرار ندھید و تنھا او را بخوانید در سجده«که گفت:  است

صاحب هـذا األمر رجل ال يسميه «روایت است که:  -جعفر صادق –از ابوعبدالله  -

انسان کافر ھا)، مردی است که جز  صاحب این امر (امام زمان آن: «»باسمه إال كافر
 .٥»خواند.. کسی او را به اسمش نمی

روایت متناقض: از ابومحمد حسن عسکری روایت است که به مادر امام مھدی گفت: 

شوی  بزودی پسری را باردار می: «...»ستحملين ذكًرا، واسمه محمد وهو القائم من بعدي «
 ٦...».که اسمش محمد است و قائم بعد از من است 

در نھج البالغة، پس از اینکه عبدالرحمن بن  س امام علی ھای یکی از وصیت -
ای بنی عبدالمطلب، نبینم در خون مسلمانان «ملجم ایشان را ترور کرد، این بود: 

                                           
 .٢/٤٠٦الکافي:  -١

 .٩٨/٢٢٦بحار األنوار:  -٢

 ».ما سجدت به مـن جوارحك لله تعالی فال تدعو مع الله أحدا«؛ ٧٣/٦٢همان:  -٣

 ».فال تشرکوا معه غیره في سجودکم علیها«؛ عن علي بن موسی ٨١/١٩٧همان:  -٤

 .١/٣٣٣الکافي، کلینی:  -٥

 ٢/٥٥األنوار النعمانیة:  -٦
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اند؛  و بگویید امیر مؤمنان را کشته اید ھا را بدان آلوده کرده اید و دست فرو رفته
بدانید جز قاتل من نباید کسی در برابر خون من کشته شود. بنگرید اگر من از این 

 . ١»ضربت او مردم، او را تنھا یک ضربت بزنید و دست و پا و دیگر اندام او را مبرید

القائم إذا  لو يعلم الناس ما يصنعُ «روایت است که:  ÷ روایت متناقض: از ابوعبدالله

اس: ليس هذا من ـن النـخرج ألََحبُّ أكثُرهم َأال َيَرْوُه؛ مما يقتل من الناس؛ حتى يقول كثير م

دانستند که قائم (مھدی) در زمان  اگر مردم می: «»آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم
کشد؛ تا  کردند او را نبینند، از بس که انسان می آرزو میھا  آن کند بیشتر خروجش چه می

گویند: این از آل محمد نیست، اگر از آل محمد بود، رحم  جایی که بیشتر مردم می
 !!٢»کرد می

َ�َمن َ�َن ﴿تفسیر این آیه  ی از عالء بن فیاض روایت است که: از ابوعبدالله درباره -
َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦيَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ 

َ
پرسیدم،  ﴾١١٠أ

ای آزاد کند و یا حج کند و نیتش  ھرکس نماز بخواند، روزه بگیرد، برده«فرمود: 
و این شرک  است این باشد که مردم او را بستایند، در عمل خود مرتکب شرک شده

 .٣»آمرزیده است
اگر «تناقض: از زراره و حمران از ابوجعفر و ابو عبدالله روایت است که گفتند: روایت م

ای، عملی را بخاطر رضای خدا و سرای آخرت انجام دھد، سپس در آن عمل رضای  بنده
 ٤».کس دیگری را نیز داخل کند، مشرک است

                                           
ک«؛ ٤٧، شماره: مجموعة الرسائلنهج البالغة،  -١ م تخوضون دماء المسلمین، یا بني عبدالمطلب، ال ألفینَّ

نَّ بي إال قاتلي، أنظروا إذا أنا متُّ من ضربته هـذه، فاضربوه، ضربة بضربة، 
ُ
تقولون قتل أمیر المؤمنین، أال ال تقتل

 ».وال تمثلوا بالرجل

 .١٣٥؛ الغیبة، ص: ٢/٣٥٣البحار:  -٢

سألته عن تفسیر هذه االیة "من کان یرجو قال:  ؛ عن العالء بن فضیل: عن أبي عبدالله٢/٣٥٢تفسیر عیاشی:  -٣

 
ً
قال: من صلی أو صام أو أعتق أو حج یرید محمدة  لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا وال یشرك بعبادة ربه أحدا

 ».الناس فقد أشرك في عمله وهو شرك مغفور

 یطلب به وجه الله قاال: لو أن عبدا عمل عمال ؛ عن زرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبدالله٢/٣٥٣همان:  -٤

 والدار االخرة، ثم أدخل فیه رضا أحد من الناس کان مشرکا.
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َ�َن يَرُۡجواْ َ�َمن ﴿در مورد این آیه:  ج روایت است که: از رسول خدا ÷ از امام باقر 
َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦلَِقآَء َرّ�ِهِ 

َ
پس « ]١١٠[الکهف:  ﴾١١٠أ

به لقای پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد و ھیچکس را در عبادت  سکھر
ھرکس برای ریا نماز بخواند، مشرک «سوال شد، ایشان فرمود:  »پروردگارش شریک نسازد

 .١»انجام دھد، مشرک است دیدن مردماست و ھرکس امری از اوامر الھی را برای ریا و 
متعه  ی رفت تا درباره ÷ از ابوعبدالله بن عمیر لیثی روایت است که نزد ابوجعفر -

اگر زنان و «نمود و گفت: حالل اعالم ان بپرسد. امام متعه را برای او از ایش
گوید:  راوی می». شوی؟ دختران و دختر عموھایت چنین کنند، خوشحال می

و از عبدالله بن  وقتی زنان و دختران عموی وی را نام برد، از امام روی گردانید

ال ُتَدنس نفسك «سنان روایت است که: از ابوعبدالله در مورد متعه پرسیدم، گفت: 

  ٢».ن آلوده نکنخود را با آ: «»هبا

َ�َّ ﴿روایت متناقض: از باقر در مورد این آیه: 
َ
ۡزَ�ِٰجهِ  �َِّ�ُّ ٱ�ۡذ أ

َ
 ﴾َحِديٗثا ۦإَِ�ٰ َ�ۡعِض أ

اند  روایت کرده »که پیامبر به بعضی از ھمسرانش سخنانی را به راز گفت و ھنگامی« ]٣[التحریم: 
پیامبر با زن آزادی متعه (صیغه) کرد، پس برخی از زنان ایشان از این موضوع «که گفت: 

گاه شدند و او را به زنا متھم کردند؛ پیامبر گفت: آن زن بر من حالل است، آن نکاح  ج آ
 .٣»کتمان نکردندھا  آن ه دارید. اماااست، پس آن را مخفی نگ

کرد،  طوالنی در کوفه که مردم را بر جھاد تشویق میای  در خطبه ÷ امام حسن -
گویم: ھمانا امیرالمؤمنین علی بن  دانید نمی من به شما جز آنچه خود می«گفت: 

                                           
؛ و در کتاب التوحید ابن بابویه قمی در مورد این آیه از امیرالمومنین روایت ١/٦٨وسائل الشیعة، حر عاملی:  -١

 عـن قولـه تعالی: ج ، إذ قال: "سئل رسول الله÷ که: این شرک شرک ریا است؛ عن اإلمام الباقر است شده

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِِعَباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦَ�َمن َ�َن يَۡرُجوا
َ
، فقال: "من )١(﴾١١٠أ

 مما أمر الله بـه ُمراءاة الّناس، فهو مشرك".
ً
ی ُمراءاة الناس فهو مشرك، ومن عمل عمال

ّ
 صل

 .١٠٠/٣١٣البحار:  -٢

َ�َّ ﴿ ؛ عن الباقر عن قوله تعالی:٢١/١٠الوسائل:  -٣
َ
ۡزَ�ِٰجهِ  �َِّ�ُّ ٱ�ۡذ أ

َ
أن «، فقال: )٣(﴾َحِديٗثا ۦإَِ�ٰ َ�ۡعِض أ

تزوج بالحرة متعة، فاطلع علیه بعض نسائه، فاتهمته بالفاحشة! فقال: إنه لي حالل، أنه نکاح  ج رسول الله

 ».فاکتمیه، فلم تکتمه
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تا شما را به راه درست و  مرا فرستاده –أرشد الله أمره وأعزه و نصره  –ابی طالب 
سبب  ،مان نزدیکعمل به کتاب الله و جھاد در راه خدا فرا خوانم، اگر در مدت ز

 .١»رنجش خاطر شما شود، در آینده مورد مسرت شما خواھد بود ان شاء الله

كل راية ترفع قبل قيام القائم «روایت است که:  ÷ روایت متناقض: از ابوعبدالله

صاحب ھر پرچمی که قبل از قیام قائم بلند : «»أل ا طاغوت يعبد من دون اهللاـفصاحبه
ھمچنین از ابوجعفر روایت است که: ». شود شود، طاغوت است که به جای الله عبادت می

صاحب ھر پرچمی که قبل از قیام قائم : «»كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت«
 .٢»برپا شود، طاغوت است

 ج رکنیم: پیامب اند که ما بخشی از آن را به اختصار ذکر می را آورده  روایت طوالنی -
يا علي من عّمر قبوركم وتعاهدها فكأنّما أعان سليمان بن داود على «به علی گفت: 

د وای علی ھرکس قبور شما را آباد نماید گویا سلیمان بن داو: «»بناء بيت المقدس
 . ٣»را بر بنای بیت المقدس یاری داده است

مرا  ج پیامبر«گفت:  ÷ روایت متناقض: از ابوعبدالله روایت است که: امیر المؤمنین
 به مدینه فرستاد و فرمود: ھیچ تصویری را باقی نگذار مگر اینکه نابودش کنی و تمامی

مرا  ج رسول الله«و در روایت دیگری آمده است:  ٤»برآمده را با خاک یکسان کن قبور
 .٥»ھا را بشکنم فرستاد تا قبرھای برآمده را ویران نمایم و مجسمه

                                           
الروائع المختارة من خطب اإلمام الحسن السبط، تألیف مصطفی محسن موسوی؛ مراجعه و تعلیق: سید  -١

 ما تعرفون: إّن أمیر المؤمنین «هـ؛ ١٣٩٥مرتضی رضوی، دار المعلم للطباعة، چاپ اول، 
ّ
فإّني ال أقول لکـم إال

إلی الصواب، والعمل بالکتاب، والجهاد علي بن أبي طالب أرشد الله أمره، وأعّزه ونصره، بعثني إلیکم یدعوکم 

 ».في سبیل الله، وإن کان فـي عاجل ذلك ما تکرهون، فإن في آجله ما تحّبون إن شاء الله

 .٢/٢٤٨؛ مستدرك الوسائل: ٨/٢٦٤الکافي:  -٢

 ای در ایران طاغوتی است. (مترجم) با استناد به این روایت باید گفت: حکومت والیت فقیه خمینی و خامنه

 .٢٦، باب: ١٠؛ وسائل الشیعة، جلد ٦/٢٢تهذیب األحکام:  -٣

بعثنـي رسول : «÷ ؛ عن أبي عبدالله قال: قال أمیر المؤمنین٢/٨٧٠؛ وسائل الشیعة: ٢/٢٢٦فروع الکافي:  -٤

یته ج الله  ».إلی المدینة فقال: ال تدع صورة إال محوتها وال قبًرا إال سّو

 ».في هدم القبور وکسر الّصور ج بعثني رسول الله«؛ ٩/٨٦٩ة: ؛ وسائل الشیع٢/٢٢٧فرع الکافی:  -٥
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مردی از منافقان به «و در آن آورده است:  ذکر کرده مجلسی روایتی طوالنی -
کنند  خواری می گفت: تعدادی از شیعیان شما در راه شراب ÷ ابوالحسن ثانی

تر از آن است که در قلب  ... پس بر صورت وی عرق نشست و گفت: خداوند گرامی
میان آلودگی خمر و حب ما اھل بیت جمع نماید. سپس اندکی صبر  ،انسان مؤمن

چنین کاری کند، پروردگاری مھربان ھا  آن ای از و اگر بخت برگشته«کرد و گفت: 
ی حوض کوثر را به عھده دارد و  و پیامبری با لطف و احسان و امامی که اداره

کنند و  از او دستگیری مییابند و  اند او را در می سرورانی که برای شفاعت ایستاده
 .١»بیچاره و درمانده و گرفتار عذاب و آتش خواھی یافت ،تو روحت را در برھوت

شارب الخمر يعذبه اهللا بستين و ثالث مائة «فرماید:  می ج روایت متناقض: رسول الله

 .٢»کند خوار را سیصد و شصت نوع عذاب می خداوند متعال شراب: «»نوع من العذاب

و در مورد حق شوھر بر  آمد ج روایت است که: زنی نزد پیامبر ÷ اللهاز ابوعبد -
به وی خبر داد. سپس آن زن گفت: حق زن بر او چیست؟  ج زن پرسید. پیامبر

اینکه او را لباس بپوشاند و غذا دھد و اگر گناھی مرتکب شد او را «گفت: 
زن گفت: ». نه«حق دیگری ندارد؟ فرمود: ھا  این زن گفت: زن غیر از». ببخشد

فرمود:  ج و رفت. پس پیامبر کنم، سپس پشت نمود گز ازدواج نمیبخدا سوگند ھر

ن �َۡسَتۡعفِۡفَن َخۡ�ٞ ﴿فرماید:  او نیز بازگشت و گفت: ھمانا خداوند می». بازگرد«
َ
َوأ

 ۗ َُّهنَّ  .٣»بھتر استھا  آن داری کنند (و خود را بپوشانند) برای  و اگر خود« ]٦٠[النور:  ﴾ل

                                           
: إن من شیعتکم قوما ÷ ؛ إن رجال من المنافقین قال ألبـي الحسن الثاني٢٧/٣١٤بحار األنوار، مجلسی:  -١

یشربون الخمـر علی الطریق، ... فعرق وجهه، ثم قال: الله أکرم من أن یجمع في قلب المؤمن بین رسیس 

نا أهل البیت، ثم صبر هنیهة وقال: فـان فعلهـا المنکوب منهم فإنه یجد ربا رؤوفا ونبیا عطوفا وإماما الخمر وحب

 له علی الحـوض عروفا وسادة له بالشفاعة وقوفا، وتجد أنت روحك في برهوت ملوفا.

 .١٧/٤٨؛ مستدرك الوسائل: ٧٦/١٥٢بحار األنوار:  -٢

 .٥/٤٩٦الکافي:  -٣
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أحـب أن يكون على فطريت فليستن  من«فرماید:  می ج روایت متناقض: رسول خدا

ھرکس دوست دارد بر فطرت من باشد، باید به سنت من : «»بسنتي، وإن من سنتي النكاح
 .١»چنگ زند و نکاح نیز از سنت من است

و گفت: ای رسول خدا، من  آمد ج مردی نزد پیامبر«گوید:  می ÷ ابوجعفر -
خوانم .. و روزه داران را دوست دارم،  نمازگزاران را دوست دارم اما خود نماز نمی

تو ھمراه کسی خواھی «به او گفت:  ج گیرم .. پس رسول خدا اما خود روزه نمی
 .٢»بود که او را دوست داری

استخّف بصالته،  ليس مِنّي من«در بستر موت فرمودند:  ج روایت متناقض: رسول خدا

ھرکس نسبت به نمازش کوتاھی کند، بر راه و روش من : «»ال يرد على الحوض ال واهللا
 . ٣»یاب نخواھد شد نیست، به خدا سوگند این فرد به حوض راه 

إّن شفاعتنا ال تنال «گوید:  تأکید کرده است، آنجا که می ÷ ھمین معنی را امام صادق 

 .٤»که در نمازش کوتاھی کند رسد نمین به کسی شفاعت م: «»مستخّفًا بالصالة
ھای "العلل"، "عیون األخبار" و "الخصال" با سندی که به امام رضا  در کتاب -

 ÷ که: مردی از امیرالمؤمنین علی است شود، از پدرانش روایت شده منتھی می
پرسید: آدم چند مرتبه حج کرد؟ فرمود: ھفتصد مرتبه پیاده حج کرد و در اولین 

ای سبز رنگ ھمراھش بود و او را به محل آب راھنمایی  حجی که انجام داد، پرنده
و از اولین کسی از اھل آسمان که  ؛کرد و ھمراه با او از بھشت خارج شده بود می

 ٥.÷ یلیحج به جا آورد پرسید؟ گفت: جبرا

                                           
 .٥/٤٩٦همان:  -١

 أتی النبي: «÷ ؛ قال أبو جعفر٨/٨٠الروضة من الکافي:  -٢
ً
فقال: یا  رسول الله: أحب المصلین وال  ج أن رجال

 ».أنت مـع مـن أحببت ج أصلي.. وأحب الصوامیـن وال أصوم.. فقال له: رسول الله

 .٣/٢٦٨الکافي:  -٣

 .٣/٢٧٠الکافي:  -٤

 علی قدمیه، وأّول حّجة  : کم حّج آدم من÷ أّن رجال سـأل أمیر المؤمنین -٥
ً
حّجة؟ فقال له: سبعمائة حّجة ماشیا

ه علی الماء وخرج معه من الجّنة.. وسأله عن أّول من حّج من أهل السماء فقال: 
ّ
حّجها کان معه الصـرد یدل

 . ÷ جبرائیل
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برای شش نفر بھشت را تضمین «که گفت:  است ھمچنین از ایشان روایت شده
و بمیرد.  باشد و از جمله این افراد شخصی را نام برد که برای حج بیرون آمده کنم می

ھای آنان به مردم  ھایی که امامان انجام دادند و توصیه حجھا  آن ھای ھمچنین در کتاب
 ١برای بجا آوردن حج، موجود است.

روایت  ÷ ترین منابع و مصادر آنان آمده است: .. از صادق روایت متناقض: در بزرگ
خداوند متعال در غروب روز عرفه ابتدا به زائران قبر حسین بن «است که فرمود: 

نگرد. به ایشان گفته شد: حتی قبل از اینکه به اھل عرفه بنگرد؟ گفت: بله.  می إ علی
(اھل عرفه) اوالد ھا  این گفته شد: چطور چنین چیزی ممکن است؟ گفت: زیرا در میان

 . ٢»(زائران قبر حسین) اوالد زنا وجود نداردھا  آن میانزنا وجود دارد، اما در 
به مردم نگریست که پیرامون کعبه در حال  از ابوجعفر روایت است که ایشان درحالی  

 در روایت دیگری آمده». کردند اینگونه در جاھلیت طواف می«طواف بودند، پس گفت: 
 ٣.»دھند ھمانند اعمال جاھلیت را انجام می«که گفت:  است
در مورد ناصبی که ناصبی  ÷ از عبدالله بن مسکان روایت است که: از ابوعبدالله -

تواند او  بودن و عداوت او روشن و آشکار است، پرسیدم: آیا فرد مؤمن (شیعه) می
؟ گفت: مرد مؤمن نباید با آن را رد کندکه قادر است  را به ازدواج در آورد درحالی

مرد ناصبی ازدواج کند و نیز نباید با زن مؤمن زن ناصبی و زن مؤمن نباید با 
 .٤»ضعیف ازدواج کند

                                           
 .٢٩، ج: ١١/١٠٢الوسائل:  -١

قوله: "إن الله تبارك  ÷ ؛ عن الصادق١٤/٤٦٢؛ وسائل الشیعة، حر عاملی: ٦/٥١تهذیب األحکام، طوسی:  -٢

عشیـة عرفة، قیل له: قبل نظره إلی أهل الموقف؟ قال:  إ وتعالی یبدأ بالنظر إلی زوار قبر الحسین بن علي

 نعم، قیل له وکیف ذاك؟ قال: الن في أولئك أوالد زنا ولیس في هؤالء أوالد زنا".

یطوفون حول الکعبة فقال: "هکذا کانوا یطوفون في الجاهلیة  ؛ عن أبي جعفر أنه نظر إلی الناس١/٣٩٢الکافي:  -٣

 وفي روایة أخری: فعال کفعال الجاهلیة".

، باب تحریم نکاح الّناصبة المشهورة بذلك؛ عن عبدالله بن مسکان قال: "سألت أبا ٣طوسی، االستبصار، جلد:  -٤

عن الّناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل یزّوجه المؤمن وهو قادر علی رّده وال یعلـم برّده؟ قال:  ÷ عبدالله

 ».ال یتزّوج المؤمن الّناصبة، وال یتزّوج الّناصب مؤمنة وال یتزّوج المستضعف مؤمنة«
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روایت متناقض: در بسیاری از مصادر شیعه ازدواج عمر با ام کلثوم دختر علی ذکر 
 ١شده است.

در مورد نکاح با ناصبی و نماز  ÷ .. از فضیل بن یسار روایت است که: از ابوجعفر -

نه با او پیوند : «»تناكحه وال تصل خلفهال «خواندن پشت سر او پرسیدم؟ گفت: 
 ».نکاح برقرار کن و نه پشت سرش نماز بخوان

ن صلى معهم يف ـم«روایت است که گفت:  ÷ روایت متناقض: .. از حبلی از ابوعبدالله

ھا  آن ھرکس در صف اول نماز جماعت با: «»الصف األول كان كمن صلى خلف رسول اهللا

 .٢»نماز خوانده است ج که پشت سر رسول اللهنماز گذارد ھمانند کسی است 
ای اسحاق، آیا «به من گفت:  ÷ از اسحاق بن عمار روایت است که گفت: ابوعبدالله 

گزاری؟ گفتم: بله، گفت: با آنان نمازگزار، زیرا آنکه با آنان در  در مسجد با آنان نماز می
راه خدا از نیام بر  گزارد ھمانند کسی است که شمشیر خود را در صف اول نماز می

 .٣»کشد می
حذیفه را  ج پیامبر خدا«روایت است که گفت:  ÷ .. و از ابن القداح از ابوعبدالله -

دید و دستش را دراز نمود تا با او مصافحه کند اما حذیفه چنین نکرد، پس 
گفت: ای حذیفه من دستم را به سوی تو دراز کردم و تو با من مصافحه  ج پیامبر

کنی؟ حذیفه گفت: ای رسول الله دوست دارم دست شما را بگیرم، اما من  نمی
جنب ھستم و دوست ندارم در این حالت دستم با دست شما برخورد کند. 

و  اینددانی که وقتی دو مؤمن با یکدیگر مالقات نم گفت: مگر نمی ج پیامبر

                                           
ام کلثوم و نیز ، باب تزویج ٥/٣٤٦الفروع من الکافي، کتاب النکاح: «این مطلب در منابع ذیل آمده است:  -١

؛ بحار األنوار، مجلسی: ٩/٢٦٢و  ٨/١٦١؛ تهذیب األحکام: ٣٥٣؛ االستبصار، طوسی، ص: ١١٦ – ٦/١١٥

 تصحیح کرده است. ٢١/١٩٧آمده است، در مرآة العقول:  "الکافي"، و مجلسی دو روایتی را که در ٣٨/٨٨

 ، باب الجماعة وفضلها.١/٢٦٦من الیحضره الفقیه، ابن بابویه:  -٢

: "یا إسحاق، أتصلي معهم في ÷ ؛ عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبـو عبد الله٣/٢٧٧تهذیب األحکام:  -٣

 المسجد؟ قلت: نعم، قال: صلي معهم فان المصلي معهم في الصف األول کالشاهر سیفه في سبیل الله".
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 .١»ریزد میھا  آن ھای خشک درختان، گناھان مصافحه کنند، ھمانند ریزش برگ
 ی از مدینه به قصد خانه«روایت متناقض: .. از بکر بن محمد روایت است که گفت: 

خارج شدیم، در بیرون کوچه به ابوبصیر ملحق شدیم، وی جنب بود و ما از  ÷ ابوعبدالله
گاه نبودیم، تا اینکه  سرش را به سوی گوید: امام  شدیم. می ÷ وارد منزل ابوعبداللهآن آ

دانی که برای فرد جنب شایسته نیست  و گفت: ای ابومحمد، مگر نمی ابوبصیر بلند نمود
 .٢»گوید: ابوبصیر بازگشت و ما داخل شدیم پیامبران شود؟! راوی می ی وارد خانه

ھشام  ی بودم که نامه ÷ از ابن محمد جعفی روایت است که: من نزد ابوجعفر -
بن عبدالملک به ایشان رسید، وی در این نامه در مورد مردی پرسیده بود که قبر 

و با او نزدیکی کرده است و اینکه مردم در  است زنی را نبش کرده و لختش نموده
گویند: باید او را بکشید و برخی دیگر  له اختالف دارند، برخی میأاین مس

حرمت انسان مرده ھمانند «برایش نوشت:  ÷ نید. امامگویند: او را بسوزا می
ھا،  حرمت زنده است، حد وی آن است که بخاطر نبش قبر و بیرون کردن لباس

است، رجم شود و اگر نه  متاھلدستش قطع شود و حد زنا بر او جاری شود، اگر 
 .٣»صد ضربه شالق بخورد

                                           
حذیفة، فمد  ج ل: لقي النبيقا ÷ ؛ عن ابن القداح، عن أبي عبدالله٢/١٨٣األصول من الکافي، کلینی:  -١

: "یا حذیفة بسطت یدي إلیك فکففت یدك عني؟ فقـال حذیفة: ج یده فکف حذیفة یـده، فقـال النبي ج النبي

: أما تعلم أن ج یا رسول الله بیدك الرغبة ولکني کنت جنبا فلم أحب أن تمس یدي یدك وأنا جنب، فقال النبي

 نوبهما کما یتحات ورق الشجر".المسلمین إذا التقیا فتصافحـا تحاتت ذ

؛ عن بکر بن محمد قال: "خرجنا من المدینة نرید منزل ٢٥٦؛ إرشاد المفید، ص: ٢٤١بصائر الدرجات، ص:  -٢

فلحقنا أبو بصیر خارجا من زقاق وهو جنب ونحن ال نعلم، حتی دخلنا علی أبي عبد  ÷ أبي عبد الله

نبغي لجنب أن یدخل بیوت یا أبا محمد، أما تعلم أنه ال ی، قال فرفع رأسه إلی أبي بصیر، فقال: ÷ الله

 ! قال: فرجع أبـو بصیر ودخلنا".األنبیاء؟

؛ عن ابن محمد ١٠/٢٢٩، ٦٣تهذیب األحکام، طوسی، باب الحد في نکاح البهائم ونکاح األموات: حدیث  -٣

قبر امرأة فسلبها ثیابها  ، وجاءه کتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش÷ الجعفي قال: کنت عند أبي جعفر

: ÷ ونکحها، فإن الناس قد اختلفوا علینا في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: حرقوه. فکتب إلیه جعفر

"ان حرمة المیت کحرمة الحي حده أن تقطع یده لنبشه وسلبه للثیاب، ویقام علیه الحد الزنی إن أحصن رجم 

 وإن لم یکن أحصن جلدوه مائة".
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الله در مورد مردی پرسیدم که روایت متناقض: از ابوحنیفه روایت است که: از ابوعبد
 ١».بر او حدی نیست«با زن مرده زنا کند؟ فرمود: 

از منصور بن حازم روایت است که: از «.. در کتاب التوحید ابن بابویه آمده است:  -
پرسیدم: آیا امروز چیزی وجود دارد که قبال در علم خدا نبوده  ÷ ابوعبدالله

کند. گفتم:  داوند او را مجازات میاست؟ گفت: نه، ھرکس چنین سخنی بگوید خ
دھد، در علم خدا بوده است؟ گفت:  آیا ھرچه بوده و ھر چه تا روز قیامت رخ می

 ٢».بله، قبل از اینکه مخلوقات را خلق کند
شود که قبال  ھرکس گمان کند که برای خدا چیزی ظاھر می«ھمچنین فرمود:  
 .٣»، از او برائت جوییداست دانسته نمی

امامیه، باور به "بداء" است؛ بداء در  ی تناقض: یکی از عقاید ثابت نزد شیعهروایت م
 لغت به معنی ظھور و آشکار شدن پس از خفاء و پوشیدگی است.

؛ یعنی: بدا الشيء بدوًا وبداءً «گوید:  راغب اصفھانی در کتاب "مفردات القرآن" می
 ».آشکارا ظاھر شد

اصول کافی قرار داده شده است و آن را در ضمن  ی این باور کفری در بخش عقیده
و  است بدان اختصاص داده» باب البداء«کتاب التوحید آورده است و بابی با عنوان 

 شانزده حدیث از احادیث منسوب به امامان را در آن آورده است.
و این عقیده و باور را در ضمن عقاید امامیه ثبت  است پس از وی ابن بابویه قمی آمده

به این مساله » باب البداء«بابی خاص با عنوان » االعتقادات«و در کتاب  نمودهو ضبط 
و بابی برای آن در  هپرداخت مساله خ ایشان مجلسی نیز به اینو شی ه استاختصاص داد

 .ه استکتاب "بحار األنوار" باز کرد

                                           
 .٢٣١همان، حدیث:  -١

، حدیث شماره ١/١٤٨؛ و نگا: با لفظی دیگر در الکافي: ١٠، شماره: ١/١٤٨؛ أصول الکافي: ٣٣٤التوحید، ص:  -٢

هل یکون الیوم شيء لم یکن في علم الله تعالی باألمس؟  ÷ ؛ عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله٩

ت ما کان وما هو کائن إلی یوم القیامة ألیس في علم الله؟ قال: بلی، قال: ال، من قال هذا فأخزاه الله، قلت: أرأی

 قبل أن یخلق الخلق.

یبدو له من شيء لم یعلمه  أل من زعم أن الله«؛ ٢/٣؛ تفسیر البرهان: ٣٠، باب البداء، حدیث: ٤البحار، ج:  -٣

 ».أمس، فابرأوا منه
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 در این مورد روایت ذیل است: ھا  آن ھای از جمله روایت
»: ما عظم الله بمثل البداء«که فرمود:  روایت شده ÷ م از ابوعبداللهاز ھشام بن سال

 . ١»خداوند متعال به چیزی ھمانند بداء تعظیم نشده است«
سخن از بداء چه پاداشی دانستند  اگر مردم می«که گفت:  است از صادق روایت شده 

 .٢»کردند از سخن گفتن در مورد آن کوتاھی نمی به دنبال دارد،
و به ه مگر اینکه شراب را تحریم نمود است خداوند متعال ھیچ پیامبری را نفرستاده 

 ٣بداء اقرار داشته است.
 ھا. پاک و بلندمرتبه است خداوند عالم به آشکار و نھان از توصیفات آن

که در ھا  آن و روایات سابق و مشابه ویمش میوقتی با علما و فقھای شیعه روبرو 
بینیم که این عقیده پلید را  کنیم، می بیان میھا  آن ، برایاست ن آمدهھای معتبرشا کتاب

و  کنند میکنند و شروع به فلسفه بافی  در ارتباط با رب االرباب و ملک الجبار انکار می

ْ ﴿کنند:  گویند: منظور از بداء ھمان نسخ است و به این آیه استناد می می ُ ٱَ�ۡمُحوا َما  �َّ
مُّ  ۥٓ �ََشآُء َو�ُۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ 

ُ
الله ھرچه را که بخواھد محو و (ھرچه را « ]٣٩[الرعد:  ﴾٣٩لِۡكَ�ٰبِ ٱأ

 .»کند و ام الکتاب (= لوح محفوظ) نزد اوست بخواھد) اثبات می
روشن و آشکار است که تعبیر بداء بدین شکل، ناصحیح و مخالف بداء وارد در 

شد و  رد و بدل میھا  آن در زمان حیات جعفر صادق، اخباری میان است؛ھا  آن ھای روایت
دادند مبنی بر اینکه پس از مرگش امامت برای فرزندش اسماعیل  به جعفر نسبت می

کرد  خلل ایجاد میھا  آن ھای خواھد بود، اما به ناگاه اتفاقی روی داد که در حساب و کتاب
ترین شکاف و  را شکست و بزرگھا  آن ت و کمرو آن اینکه اسماعیل قبل از پدرش وفات یاف

ایجاد شد، شکافی که تا به امروز در میان طوایف شیعه وجود دارد و ھا  آن رخنه در میان
تعداد بسیار زیادی که به امامت اسماعیل ایمان داشتند و  ظھورآن عبارت بود از 

برای حل این معضل به عقیده بداء پناه بردند و روایاتی ھا  آن اسماعیلیه نامیده شدند، اما

                                           
 .٢ابن بابویه، التوحید، باب البداء، حدیث:  -١

؛ عن الصادق أنه قال: "لو یعلم الناس ما في القول ٧؛ ابن بابویه، التوحید، باب البداء، حدیث: ١/١١٥في: الکا -٢

 بالبداء من األجر ما فتروا من الکالم فیه".

 .٤/١٠٨؛ بحار األنوار: ٣٣٤؛ التوحید، ابن بابویه، باب البداء، ص: ١/١٤٨أصول الکافي:  -٣
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ما بدا اهللا بداء كما بدا له يف اسماعيل ابنی .. اذ اخرتمه «گفت:  را به جعفر نسبت دادند که می

: برای خداوند، بدایی مثل آنچه برای فرزندم »قبلی ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي
خداوند او را قبل از من از دنیا برد، تا بفھماند شود، زیرا  اسماعیل حاصل شد، حاصل نمی

دھد و این  این روایت به روشنی بداء را به خداوند نسبت می». که او بعد از من، امام نیست
 ی از سوی الله.یبداء برای الله است نه بدا

 مبالغه در پاداش برخی عبادات [اختصاصی] شیعه

بریم، روایاتی  شان پی می ه ساختگی بودناز جمله روایات شیعه که با خواندن متن آن ب
پیرامون پاداش برخی عبادات مخصوص شیعه، تا حد نامعقولی مبالغه ھا  آن است که در

 شده است، مثال: 
گاه باشید! کسی که مرا در دیار غربت زیارت «اند که:  روایت کرده ÷ از امام رضا آ

دیق و صد ھزار حج و عمره و برای او اجر صد ھزار شھید و صد ھزار ص أل کند، خداوند
 .١»نویسد!! صد ھزار مجاھد را می

ھرکس شب عاشورا را زنده نگه دارد، گویا «اند که فرمود:  نسبت داده ج به رسول الله 
عبادت تمامی فرشتگان، خداوند را عبادت کرده است و اجر عامل در آن شب،  ی به اندازه

 .٢»ھمانند اجر و پاداش ھفتاد سال است
ھرکس در «فرمود:  ج اند که: رسول الله از وھب بن منبه از ابن عباس روایت نموده 

حمد و آیت الکرسی را ده  ی آخر شب عاشورا چھار رکعت نماز بگزارد و در ھر رکعت سوره
مرتبه و (قل أعوذ برب  ١٠مرتبه، (قل أعوذ برب الفلق) را  ١٠مرتبه، (قل ھو الله أحد) را 

ه بخواند و چون سالم دھد، صد مرتبه (قل ھو الله أحد) را بخواند، الناس) را ده مرتب
کند و در ھر شھری یک میلیون  خداوند در بھشت برای او یک میلیون شھر از نور بنا می

ای یک میلیون اتاق و در ھر اتاقی یک  قصر و در ھر قصری یک میلیون خانه و در ھر خانه

                                           
لـه أجر  أل أنه قال: "أال فمن زارني في غربتي کتـب الله ÷ اإلمام الرضا؛ عن ١٢٠القمي، األمالي، ص:  -١

 مائة ألف شهیـد ومائة ألـف صـدیق ومائة ألف حـاج ومعتمر ومائة ألف مجاهد".

من أحیا لیلة عاشوراء، فکأنما عَبد الله عبادة جمیع المالئکة، وأجر العامل فیها کأجر «؛ ٩٨/٣٣٦البحار:  -٢

 ».سبعین سنة
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ای یک میلیون سفره، در ھر  و در ھر خانه میلیون بستر و بر ھر بستری یک حور عین
ای یک میلیون  ای یک میلیون ظرف و در ھر ظرفی یک میلیون رنگ و بر ھر سفره سفره

دھد و بر دوش ھر کدام از این  پیش خدمت مرد و یک میلیون پیش خدمت زن قرار می
ا از ابن گوید: کر شوم اگر این سخنان ر وھب بن منبه می». ھا دستمالی است پیش خدمت

 ١عباس نشنیده باشم.

 های اساسی شیعه مملو از احادیث موضوع و ساختگی است کتاب

ھای حدیثی شیعه آمده است و خود  روایات متعددی پیرامون جعل احادیث در کتاب
 اند. له اعتراف کردهأعلمای شیعه به این مس

ھشام بن حکم  تعدادی از جمله مغیره بن سعید دست به جعل و دستکاری احادیث زدند؛
مغیره بن سعید عامدانه بر پدرم «گفت:  شنید که می ÷ کند که از ابوعبدالله روایت می
گرفت، یارانش که در میان یاران پدرم مخفی  ھای یاران پدرم را می بست، وی کتاب دروغ می

کفر و دادند، وی  گرفتند و به مغیره بن سعید می ھا را از یاران پدر من می شده بودند، کتاب
ھا را  دادند، سپس کتاب را به پدرم نسبت میھا  آن داد و زندقه را در میان آن روایات جای می

داد که در میان شیعیان پخش کنند، پس ھر غلو و افراطی که  و فرمان می داد میبه یارانش 
 ٢».ھای اصحاب پدر من است، ناشی از دستکاری و جعل مغیره بن سعید است در کتاب

                                           
آمده است؛ عـن وهب بن منبه عن  ٣/٦و  ٥/٢٩٥؛ با اندکی تفاوت در وسائل الشیعة: ٩٥/٣٣٨بحار األنوار:  -١

 رکعة بفاتحة ج ابن عباس قال: قال رسول الله
ّ

یل، یقرأ في کل
ّ
َعات من آخر الل

َ
ی لیلة عاشوراء أربع َرک

ّ
: "َمْن صل

 ُهَو اللُه أَح 
ْ

ل
ُ
 الکتاب وآیة الکرسي  عشر مّرات، و(ق

ْ
ل

ُ
ت، و(ق

ّ
لَق) ـ عشر مرا

َ
 ِبَرِبّ الف

ُ
 أعوذ

ْ
ل

ُ
) ـ عشر مّرات، (وق

ُ
د

) مائة مّرة، َبَنی الله تعالی له في الجّنة مائة ألف 
ٌ

 هو الله أحد
ْ

ل
ُ
م قرأ (ق

ّ
 ِبرِبّ الّناس)ـ عشر مّرات، فإذا سل

ُ
أعوذ

 
ّ

 مدینة ألف ألف قصر، في کل قصر ألف ألف بیت في کل
ّ

بیت ألف ألف سریر، في  ألف مدینة من نور، في کل

 مائدة 
ّ

 بیت ألف ألف مائدة، في کل
ّ

کل سریر ألف ألف فراش، فـي کل فراش زوجة مـن الحور العین، في کل

 مائدة ألف ألف وصیف، ومائـة ألف 
ّ

 قصعة مائة ألف ألف لون، ومن الخدم علی کل
ّ

ألف ألف قصعة، في کِل

 وصیف ووصیفة مندیل، قا
ّ

ل وهب بن منّبـه: صّمت أذناي إن لم أکن سمعت هذا ألف وصیفة، علی عاتق کل

 من ابن عباس.

یقول: "کان  ÷ رجال الکشي، ذیل شرح حال مغیره بن سعید؛ روی هشام بـن الحکم أنـه سمـع أبا عبدالله -٢

المغیرة بن سعید یتعمد الکذب علی أبي، ویأخذ کتب أصحابه، وکان أصحابه المستترون بأصحاب أبي، 
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َوَلكِْن َأَحُدُهْم «گوید:  آنجا که می ه است،به این معضل بزرگ اشاره کرد س قامام صاد

شنود و ده چیز دیگر به  سخن ما را میھا  آن اما یکی از: «»ُع اْلَكلَِمَة َفَيُحطُّ إَِلْيَها َعْشراً ـَيْسمَ 
 .١»افزاید آن می

خود » األخبارالموضوعات في اآلثار و «عالم شیعی ھاشم معروف حسینی در کتاب 
اند، ھمراه با آنچه  چیزھایی که داستان سرایان شیعی جعل کرده«کند:  اعتراف می

اند، تعداد بسیار زیادی است که به امامان ھدایت و برخی از  دشمنان امامان ساخته
پس از بحث و بررسی در «گوید:  ھمچنین می». اند ھای صالح و پرھیزگار نسبت داده انسان

مجامع حدیثی، ھمچون "الکافي" و "الوافي" و غیره پخش و منتشر شده  احادیثی که در
اند مگر  ھدایت، ھیچ بابی را فرو نگذاشته ی یابیم که غالیان و حسودان بر ائمه است، در می

در آن وارد ھا  آن اینکه برای فاسد نمودن احادیث امامان و بد جلوه دادن نام و شھرت
 .٢»دان و دست به تغییر زده اند شده

متناقض و متضاد  ،بخاطر تقیه در دین شیعه، احکام تباه و اخبار
 است

را در تمیز و تشخیص اخبار و ھا  آن باشد و ضرر تقیه قبل از ھمه متوجه شیعه می
برد، به ھمین دلیل ناچار باید برای شناخت آن  اثبات احکام شرعی در سرگردانی فرو می

اجتھاد نمایند، تا از امامان صادر شده است،  تقیهبدون دسته احکامی که در دین شیعه 
بینیم  اند، بر این اساس است که می در نتیجه در سردرگمی فرورفته ؛بدان عمل کنند
دانند و برخی دیگر  و قول دیگر را ساقط می دادهاین قول را ترجیح ھا  آن برخی از علمای

دانند و گروه سوم، قول دیگری  می و دیگر اقوال را نامعتبر ندداد میقول دیگری را ترجیح 
کنند؛ در  و تمامی اقوال غیر آن را نامعتبر تلقی می است غیر از این دو قول را برگزیده

                                                                                                           
یأخذون الکتب من أصحاب أبي فیدفعونها إلی المغیرة فکان یدس فیهـا الکفـر والزندقة ویسندونها إلی أبي ثم 

فکل ما کان في کتب أصحاب أبـي مـن الغلو فذاك ما  یدفعها إلی أصحابه فیأمر أن یثبتوها [یبثوها] فـي الشیعة،

 دّسـه [مما دّسه] المغیرة بن سعید في کتبهم".

 .٢٩٣، حدیث: ٨/٢٢٩الکافي:  -١

 .٢٥٣، ص: ١٦٥الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص: -٢
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گوید: روایت فالنی و فالن خبر از روی تقیه صادر شده است و دیگری  نتیجه این یکی می
مطابق مزاج و ا ھ آن علمایداند و به ھمین شکل!! و ھریک از  آن را یک اصل و حکم می

 دھد! پس تقیه بیش از دیگران برای خودشان مضر است. طبع خویش فتوا می
از میان احکام دین تنھا «گوید:  ت میھاس آن ی بحرانی که یکی از علمای برجسته

باشد، ھمچنان که  شود، زیرا اخبار آن آمیخته با اخبار تقیه می اندکی به یقین دانسته می
عالم محمد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی بدان اعتراف کرده است ثقة االسالم و علم األ

تا جایی که آن بزرگوار از عمل کردن به ترجیحات منقول از امامان برای حل تعارض 
و تنھا به رد و یا تسلیم شدن در برابر امامان اکتفا  است موجود در روایات تخطی نموده

 . ١»کرد می

أخبار الشيعة وردت على جهة التقية التي هي على خالف  إن الكثير من«گوید:  بحرانی می

بسیاری از اخبار شیعه از جھت تقیه وارد شده است که مخالف با : «»الحكم الشرعي واقعا
 ٢».حکم شرعی واقعی است

که گفت: به  است در کتاب "الکافي" از محمد بن حسن بن ابی خالد شینوله آمده 
اخباری را  ÷ شایخ ما از ابوجعفر و ابوعبداللهگفتم: فدایت شوم م ÷ ابوجعفر دوم
 ھای خود را پنھان نمودند و از اند، ولی چون آن دوران، دوران تقیه بود، کتاب روایت کرده

به ما رسید. امام گفت: ھا  آن ھای روایتی نقل نشد؛ اما وقتی از دنیا رفتند، کتابھا  آن
 .٣احادیث آن را روایت کنید که حق است

 ،ھای اساسی شما بخاطر وجود تقیه، مطابق با حقیقت یان بدانید که کتابپس ای شیع
 نگارش نشده است.

                                           
 .١/٥الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة:  -١

 .١/٨٩همان:  -٢

 ایة الکتب والحدیث.، باب رو١/٥٣الکافي:  -٣
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 شروع تدوین حدیث در میان اهل سنت و شیعه

 تدوین حدیث نزد اهل سنت
 معطوفبه تدوین حدیث فرمان نداد، زیرا تمام توجھات  ،در ابتدای امر ج رسول خدا

به نوشتن قرآن بود، تا اینکه قرآن با غیر خود آمیخته نشود؛ وقتی اوضاع مساعد شد، 
 از تدوین حدیث نھی نکرد و احادیثی که در آن اذن و اجازه تدوین حدیث آمده ج پیامبر
گیری از  ای از صحابه با بھره ناسخ احادیث نھی از تدوین حدیث است؛ درنتیجه عده است
 ، در زمان حیات ایشان دست به تدوین آن زدند.ج از سوی پیامبرتدوین حدیث  ی اجازه

و در  ندھای خود حفظ کرده بودند تدوین نمود احادیثی را که در سینهھا  آن برخی از
ھای خود ثبت و ضبط کردند، سپس بدون ترتیب و یا تصنیف آن را به نسل بعد از  صحیفه

 خود ابالغ کردند.
خداوند از ھمگی آنان راضی باد، علی بن ابی طالب و از جمله اصحاب کاتب حدیث که 

دانست، از دیگران  نوشتن نمی س باشند؛ از آنجا که ابوھریره می ب ابوھریره
ھای محفوظ ایشان، مصحفی است که  خواست برای او بنویسند و یکی از مصحف می

ز مشھورترین شاگرد تابعی ایشان ھمام بن منبه صنعانی از ایشان روایت کرده است و این ا
قرن اول ھجری نگاشته شده است؛ این صحیفه ھمانگونه  ی ھایی است که در نیمه کتاب

، به ما رسیده است و چندین مرتبه چاپ شده است؛ است که روایت کرده و تدوین نموده
 ب نوشت، عبدالله بن عمرو بن عاص را می ج یکی دیگر از اصحابی که احادیث پیامبر

نوشتم تا حفظ  شنیدم، می می ج من ھر چیزی را که از رسول الله«ید: فرما بود، ایشان می
 ج کنم، اما قریش مرا از این کار بازداشتند و گفتند: تو ھر چیزی را از رسول الله

که ایشان بشر است و در ھنگام خشم و رضایت سخن  نویسی درحالی شنوی، می می
عرض  ج را خدمت رسول الله لهأگوید، درنتیجه دست از نوشتن کشیدم و این مس می

 . ١»گویم کردم، ایشان فرمود: بنویس، سوگند به کسی جانم در دست اوست جز حق نمی

                                           
: ٣٦٤٦؛ سنن أبي داود، باب: کتابة العلم، حدیث شماره: ١٥/١٠مسند أحمد:  -١
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باشند؛ سمره  می ب از دیگر اصحاب کاتب حدیث، سعد بن عباده و سمره بن جندب
را از او به ارث ھا  آن بن جندب احادیث بسیاری را جمع آوری کرد که فرزندش سلیمان

 س نیز یکی دیگر از اصحاب کاتب حدیث بود و چون مردم زیاد از انس س برد؛ انس
ھا حاوی  ب کتا  گفت: این ھایی را به آنان داد و می درخواست سماع حدیث کردند، کتاب

کرد؛ وی به فرزندان  ام و بر آنان عرضه می شنیده ج احادیثی است که من از رسول الله
 ج و ابو رافع غالم رسول الله من، علم را با نوشتن تثبیت کنید گفت: ای فرزندان خود می

 کتابی داشت که آن را به ابوبکر بن عبدالله قرشی داد.
ھـ) صاحب کتاب "تاریخ بغداد" که بیش از سی ٤٦٣ – ٣٩٢( / خطیب بغدادی

و روایت از  است تدوین حدیث را ذکر کرده ی مسأله» تقیید العلم«تألیف دارد در کتاب 
و نیز روایت  ش بدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود و ابوموسی اشعری و دیگر صحابهع

 حدیث در ھمان ابتدا تدوین شده از تابعین را در این مورد ذکر کرده و ثابت کرده است که
گوید حدیث تدوین نشد مگر در ابتدای قرن دوم ھجری،  اشتباه شایعی را که می و است

 تصحیح نموده است.

» دراسات يف الحديث النبوي وتاريخ تدوينه«محمد مصطفی اعظمی در کتاب  دکتر
اند  و تعداد بسیار زیادی از مصاحفی را که تابعین نوشته است تعدادی از صحابه را نام برده

ھای سعید بن جبیر (شاگرد ابن عباس)؛  بیان کرده است، از جمله صحیفه یا صحیفه
د ابن عباس)؛ صحیفه ابوزبیر محمد بن مسلم ھای مجاھد بن جبر مکی (شاگر صحیفه

مکی (شاگرد جابر بن عبدالله)؛ صحیفه ایوب بن ابی تمیمه سختیانی، صحیفه ھشام بن 
و اساس و مبنای دوم آنچه در دو  است ھایی که از تابعین روایت شده عروه و دیگر صحیفه

 باشد. قرن دوم و سوم تصنیف شده، می
ی سنن و صحاح ثابت است و مشتی کوبنده بر دھان ھا آنچه ذکر کردیم، در کتاب

گویند اھل سنت بعدھا به تدوین احادیث  و می ندکسانی است که به اھل سنت تھمت زد
 ١پرداختند.

                                           
دراسات في الحدیث «کنم کتاب  بیشتر بدانند توصیه میخواهند در مورد تاریخ تدوین حدیث  به کسانی که می -١

، تألیف: دکتر محمد مصطفی األعظمی را مطالعه نموده و نیز به کالم استاد صقر در »النبوي وتاریخ تدوینه

 ابتدای تحقیق کتاب فتح الباری، مراجعه نمایند.
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تا عھد عمر بن عبدالعزیز، وضع کتابت حدیث اینگونه و بدون ترتیب و تصنیف و تنھا 
ھجری  ١٠١ – ٩٩العزیز در سال عبارت از چند صحیفه بود، تا اینکه در عھد عمر بن عبد

ای با این مضمون نوشت:  وضعیت تغییر نمود؛ ایشان به ابوبکر بن حزم قاضی مدینه، نامه
و مکتوب کن، زیرا من ترس از بین رفتن علم و  نبگرد و احادیث رسول الله را جستجو ک«

ی در صحیح فوت علما را دارم .. ایشان به تمامی شھرھا این دستور را ابالغ کرد. بخار
عمر بن «گوید:  که می است از عبدالله بن دینار روایت کرده» کتاب العلم«خود در 

را دریاب و مکتوب کن زیرا من  ج عبدالعزیز به ابوبکر بن حزم نوشت: احادیث رسول الله
را قبول نکن و باید علم  ج ترسم و جز حدیث پیامبر از مندرس شدن علم و فوت علما می

دانند، بدانند، زیرا علم  نشر دھید و جلسه بگذارید تا کسانی که نمی و نیمرا پخش ک
 .١»رود مادامی که پنھانی نباشد، از بین نمی

ھمچنین عمر بن عبدالعزیز در پی او، محمد بن مسلم بن شھاب زھری را نیز بر چنین 
ھجری در آخر خالفت معاویه و ھمان سالی  ٥٨کاری گماشت. ابن شھاب زھری در سال 

وفات کرد، چشم به جھان گشود؛ از جمله اساتید ایشان، انس  ل المؤنین عایشه ه امک
 باشد. ایشان ھمچنین برخی از صغار صحابه و کبار تابعین را دیدار کرده می س بن مالک

و با آنان ھمنشین بوده است، ایشان در آن زمان داناترین فرد نسبت به سنت بود؛  است
ترین اسانید، زھری از سالم بن عبدالله از پدرش  صحیح«گوید:  امام احمد بن حنبل می

کرد؛ حافظ ابوالحجاج مزی  شنید، تدوین می باشد. زھری ھر چیزی را که از صحابه می می
حدیث  ٢٢٠٠مجموع احادیث زھری «گوید:  می» ء الرجالتھذیب الکمال في أسما«در 

اما باب بندی شده و مفصل نبود، سپس تصنیف و باب بندی احادیث بر حسب  است،
 ١٧٩ – ٩٣موضوع و محتوا به میان آمد، سپس شاگردان ایشان از جمله مالک بن انس  (

 عالم مدینه بود؛ وارد این عرصه شدند؛ ایشان امام امامان و» المؤطأ«ھـ) صاحب کتاب 
پس از قرآن، کتابی سودمندتر از مؤطأ امام مالک «گوید:  امام شافعی در مورد ایشان می

البته این قول ایشان قبل از تصنیف صحیح بخاری بود. اولین کسانی ». نوشته نشده است
و باب بندی کردند عبارت بودند از: مالک بن انس  در  ندکه احادیث را تصنیف نمود

                                           
ِر « :أخرج البخاري في صحیحه في (کتاب العلم) عن عبد الله بن دینار قال -١
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ابن جریح در مکه؛ ربیع بن صبیح، یا سعید بن ابی عروبه یا حماد بن سلمه در  مدینه؛
بصره؛ سفیان ثوری در کوفه؛ اوزاعی در شام؛ ھشیم بن بشیر و معمر در یمن؛ جریر در 

ھا در یک  این«گویند:  ری و ابن مبارک در خراسان. حافظ ابن حجر و حافظ عراقی می
ھمه ھا  این امیک بر دیگری پیشی گرفته است وعصر و زمان بودند و مشخص نیست کد

 ١».در سال صد و چھل و اندی بوده است
پیروان سنت در زمان تابعین به جمع و تدوین حدیث و انتخاب احادیث صحیح و وضع 
شروط قبول حدیث پرداختند؛ این امر در پایان قرن دوم و ابتدای قرن سوم ھجری روی 

ھای مستقل و جداگانه ھمت گماردند؛  حدیث در تصنیفداد، زمانی که علما به گردآوری 
ھا  آن ھای مصنفین و مؤلفین متنوع و گوناگون بود، برخی از و شیوه  در این دوران منھج

و آن را بر اساس ابواب فقھی تقسیم نمودند، ھمانند امام  نداحادیث صحیح را جمع کرد
را بر اساس نام راویان تنظیم ھا  آن و ندھای مسند را تألیف نمود بخاری؛ برخی نیز کتاب

ھای سنن در این دوران ظھور و بروز  کردند، ھمانند مسند امام احمد؛ ھمچنین کتاب
. پس از آنکه علما از بیان و تمیز حدیث صحیح از ضعیف، فارغ ودومانند سنن ابودایافت. 

مورد توجه ھا  شدند، عصر تھذیب فرا رسید و پس از قرن چھار ھجری حدیث از تمام جنبه
ھای "اطراف"، "الزوائد" و "الجوامع" به بحث و بررسی  و عنایت قرار گرفت، چنانکه کتاب

ھای مصطلح  ھای غریب الحدیث، کتاب پرداخت؛ شرح متون حدیث، کتاب سنت می
ھای حاوی  ھایی که نوعی معین از حدیث را جمع آوری نموده بود و کتاب الحدیث و کتاب

 در این عصر و دوران مورد بررسی قرار گرفت.ھا  این ی احادیث متواتر، ھمه
صادق بودند، منھج و روش صدق و امانت را در تدوین  ی تابعین که نوادگان صحابه

حدیث نصب العین خود قرار دادند؛ رفیع ابوعالیه ریاحی بصری که از بزرگان تابعین است، 
شنیدیم، اما راضی  را می ج ما در بصره احادیث منقول از اصحاب رسول الله«گوید:  می

 .٢»شنیدیم رفتیم و آن را از زبان خودشان می شدیم تا اینکه سوار بر مرکب به مدینه می نمی
کردند بی آنکه  از قواعدی علمی پیروی می تبع تابعین در قبول اخبارصحابه و تابعین و 

اھل علم آمدند و این قواعد را از مناھج  ھا، آن ؛ پس ازبه بسیاری از این قواعد تصریح کنند
در ارتباط با قبول اخبار، استنباط کردند و به شناخت افرادی پرداختند ھا  آن ھای و شیوه

                                           
 ، جزء اول، مقدمه.س نگا: المؤطأ، امام مالک بن انس -١

 تاریخ دمشق، حرف راء، اسم رفیع. -٢



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ٢٧٦

شود؛ ھمچنانکه شروط روایت و طرف  مورد توجه است و بدان اعتنا میھا  آن که روایات
 کردند.آن، قواعد جرح و تعدیل و ھمه مسائل مربوط به آن را استنباط 

بیانگر اھمیت اسناد در علم حدیث و نیز بیانگر میزان توجه امت به آن ھا  این ھمه
حفاظت نموده آن دین خود را از تحریف و نابودی  ی است و اینکه خداوند متعال به وسیله

ل از سوی او محقق شود. است  تا وعده خداوند پیرامون حفاظت از ذکر مَنزَّ
گردد و بر اساس آن  بدان که مدار حدیث بر اسناد میاوال «گوید:  قاضی عیاض می

 .١»شود صحت و اتصال حدیث، دانسته می
شود و  است و بر آن تکیه می اصل و اساس اسنادبدان که در حدیث «گوید:  ابن اثیر می

 .٢»شود بر مبنای آن، صحت و سقم حدیث مشخص می
 .٣»نداشته باشد، با چه بجنگداسناد سالح مؤمن است، اگر سالح «گوید:  سفیان ثوری می

صحت حدیث «گوید:  شعبه بن حجاج که ملقب به امیرالمؤمنین در حدیث است، می
 .٤»بسته به صحت اسناد آن است

اسناد از دین است و اگر اسناد نبود، ھرکس ھرچه «گوید:  عبدالله بن مبارک می
 . ٥»گفت خواست می می

دانند و حدیثی که اسناد  ا اصل میمحدثان اھل سنت، برای قبول حدیث، اسناد ر
 مورد قبول نیست.  ،درستی ندارد

و صحیح را از  نداھل سنت حدیث نبوی را با اسانید برای این امت مبارک نقل کرد
ضعیف مشخص نمودند و اگر این علم نبود، احادیث صحیح با احادیث ضعیف و موضوع 

شد. خداوند متعال از  لوط میبا کالم دیگران مخ ج شد و کالم رسول الله آمیخته می
 پاداش نیکو دھد.ھا  آن جانب ما و اسالم به

                                           
 .١٩٤اإللماع إلی معرفة أصول الروایة وتقیید السماع، ص:  -١

 .١/١٠٩األصول في أحادیث الرسول، ابن اثیر: جامع  -٢

 .٨١ – ٤٢خطیب بغدادی در کتاب شرف أصحاب الحدیث، این مقوله را از ایشان نقل کرده است:  -٣

 .١/٥٧نگا: التمهید لما في المؤطأ من المعاني واألسانید، أبوعمر قرطبی:  -٤

 .٤١دادی، ص: ؛ شرف أصحاب الحدیث، خطیب بغ١/١٢نگا: مقدمه صحیح مسلم:  -٥
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ھای حدیثی اھل سنت ھستند؛  ھای صحیح بخاری و صحیح مسلم برترین کتاب کتاب
علما بر قبول آن و صحت «گوید:  در مورد صحیح بخاری می» البدایة والنھایة«ابن کثیر در 

 ».اھل اسالممحتوای آن اجماع دارند، ھمچنین دیگر 
اتفاق دارند که  –رحمھم الله  –علما «گوید:  نووی در مقدمه شرحش بر صحیح مسلم می

ھا بعد از قرآن، صحیح بخاری و مسلم است و ائمه این دو کتاب را قبول  ترین کتاب صحیح
است و دارای معارف ھا  آن ترین این دو کتاب و مفیدترین دارند و کتاب بخاری صحیح

 ».پوشیده استظاھر و نیز 
اما کتاب "الجامع الصحیح" ایشان «گوید:  می» طبقات الشافعیة الکبری«ابن سبکی در 

 ».ھای مسلمانان بعد از قرآن است برترین و ارزشمندترین کتاب
ھا، محدثین و فقھا سخن  با ھریک از علمای اھل سنت، از اصولی  اگر ھر فرد شیعی

ھای اھل سنت بپرسد،  ادیث موجود در کتابو در مورد اسناد ھر حدیثی از اح ویدگ
ھا  آن در مورد آن حدیث، نزدیک به ھم است و غالبا میانھا  آن خواھد دید که آرا و نظرات

و با  کنند میاز قواعد علمی دقیق و صحیح و درستی پیروی ھا  آن اختالفی نیست، زیرا
 دھند. احادیث صحیح را از ضعیف تشخیص و تمیز می ھا، آن رعایت

 شروع تدوین حدیث نزد شیعه
پردازیم که به وضوح، تأخیر شیعه در تدوین احادیث را ثابت  در ادامه به حقایقی می

شان بیانگر این است که شیعه امتی تباه است، دکند و این حقایق به اعتراف علمای خو می
راویان زیرا مھمترین مبانی علوم حدیث و متفرعات آن، از اسانید، علم رجال و شرح حال 

 اند. را ضایع نموده
را بیان  نزد شیعهکه مصطلح الحدیث را تدوین کرد و مراتب حدیث   ای اولین شیعه

ھجری وفات کرد که در مقایسه  ٧٢٦نمود، حسن بن مطھر حلی است؛ ابن مطھر در سال 
با اھل سنت واقعا متأخر است! این ابن مطھر ھمان کسی است که عالمه ابن تیمیه در 

 ھای او پرداخته است. گویی به رد یاوه» منھاج السنة النبویة«ریف کتاب ش
خود جعفریه اعتراف دارند که اولین واضع علم مصطلح الحدیث، ابن مطھر حلی بوده 

 سید ضیاء الدین این مطلب آمده است.» ضیاء الدرایة«است، ھمچنانکه در 
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ائلی که در آن شک و از جمله مس«گوید:  این درحالی است که شیخ شیعه، حائری می
تردیدی نیست، این است که ھیچیک از علمای ما قبل از شھید ثانی در علم "درایة 

 .١»اند الحدیث" تصنیفی ننگاشته
 ھـ) است.٩٦٥ – ٩١١شھید ثانی: وی حسن بن زین الدین جبعی عاملی (

این درحالی است که اولین کسی که از میان اھل سنت و جماعت در علوم حدیث  
ھجری و متوفای سال ٢٦٥حسن رامھرمزی، متولد سال  ابومحمدکتاب نوشت، 

 ھجری بود.٣٦٠
 سال است. ٦٠٠امامی در علم درایه،  ی تفاوت میان اھل سنت و جماعت با شیعه
ھای رجال از سوی  لوم حدیث و کتابھای ع ای عوام شیعه! بدانید که تصنیف کتاب

بر دستیابی به احادیث صحیح اھل بیت نبوده ھا  آن علمای شما بخاطر حرص و شوق
است، بلکه بخاطر دفع طعن اھل سنت و جماعت از خودشان بوده است؛ عالم معروف 

شود  دانسته می«گوید:  له اعتراف کرده است، وی میأشیعی، شیخ حر عاملی به این مس
ای است که از او روایت شده است و  ن روش، طریقی برای رسیدن به روایت فرد ثقهکه ای
ذکر آن، تنھا تبرک به اتصال سلسله سند و دفع طعن عامه نسبت به شیعه است  ی فایده

 . ٢»نقل شده استھا  آن متصل نیست، بلکه از اصول قدمایھا  آن گویند: احادیث که می
که یکی از  کنم جلب میاعتراف باقر ایروانی  شما را به توجهاما در مورد احوال رجال، 

نجاشی تنھا به این دلیل کتاب «گوید:  اساتید حوزه نجف و قم است؛ وی به صراحت می
شما نه سلفی  دفع نماید که مدعی بودندخود را تألیف کرد تا طعن گروھی از مخالفین را 

 .٣»دارید و نه تصنیفی
بر ما واجب است «گوید:  ھـ) می١١٨٦متوفای سال (شیخ یوسف بحرانی  ھا، آن شیخ

که یا این اخبار را قبول کنیم، ھمچنانکه علمای نیک و متقدم ما چنین کردند، یا اینکه 
دینی غیر از این دین و شریعتی غیر از این شریعت انتخاب کنیم، زیرا ناقص است و کامل 

ھا  آن ام که ت؛ ولی من ندیدهنیست، چرا که برای تمامی احکام آن، دلیلی در دست نیس

                                           
 .٣/٧٣مقتبس األثر:  -١

 .٣٠/٢٢٥٨ل الشیعة: یوسا -٢

 ، باقر ایروانی.٨٦دروس تمهیدیة في القواعد الرجالیة، ص:  -٣
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له به حمد الله أکه راه سومی وجود ندارد؛ این مس یکی از این دو راه را برگزینند درحالی
 ١».برای ھر بیننده منصف و غیر متعصبی، ظاھر و آشکار است

حدیث صحیح حدیثی است که راوی امامی عادل و ضابط در «گوید:  حر عاملی می
و این تعریف مستلزم آن است که پس از بحث و بررسی،  ت نمایدمی طبقات، آن را روایتما

حکم به ضعف تمامی احادیث بدھیم!! زیرا علما جز در موارد نادری، به عدالت راویان صحه 
ه طور اند، اما توثیق چیزی غیر از عدالت است و ب را موثق دانستهھا  آن اند!! بله نگذاشته

 که چگونه چنین چیزی ممکن است درحالی«گوید:  سپس می». قطع مستلزم آن نیست
که  اند توثیق کردهاند، آنجا که کسانی را  بر خالف آن (یعنی عدالت) تصریح کردهھا  آن

ھستند!! و این امر، مستلزم ضعف تمامی احادیث ھا  آن معتقد به فسق و کفر و فساد مذھب
گاه نیستیمھا  آن باشد، زیرا به عدالت ھیچیک از ما می  . ٢»آ
شوند، از  راویان بزرگ و ثقه که از جمله اصحاب اجماع شمرده می«گوید:  چنین میھم

دانستند  را میھا  آن که شرح حال اند، درحالی افراد ضعیف، دروغگو و مجھول، روایت کرده
معلوم و مشخص است که «گوید:  ھمچنین می». اند گواھی دادهھا  آن و بر صحت حدیث

اند،  ھا فرمان داده ت آن کتابابه عمل به روای ÷ که امامان ھایی یان کتابوابسیاری از ر
 .٣»باشند ضعیف و نیز مجھول می

اند،  بر اساس آنچه بسیاری از کارشناسان این فن ذکر کرده«گوید:  ای می علی خامنه
ھای قدیمی علم رجال، ھمچون کتاب  ھای کتاب الفھرست، ھمانند بسیاری از کتاب نسخه

شماری  بی اند و ضررھای برقی و غضائری، دچار تحریف و دستکاری شدهکشی و نجاشی و 
ای صحیح از آن کتاب به فرزندان این عصر و دوران نرسیده  رسیده است و نسخهھا  آن به

 .٤»است
ھای شیعه در علم رجال به شمار  به رغم اینکه از اولین کتاب –رجال کشی  –اما کتاب 

کند و به گواھی نجاشی، کتاب او  بسیار زیاد روایت می رود، صاحب آن از راویان ضعیف می
وی ثقه و عین بود و از «گوید:  حاوی اشتباھات بسیاری است؛ نجاشی در مورد او می

                                           
 .٤٧لؤلؤة البحرین، یوسف بحرانی، ص:  -١

 .٣٠/٢٦٠الوسائل:  -٢

 .٣٠/٢٤٤همان:  -٣

 .٣٤خامنئي، األصول األربعة في علم الرجال، ص:  -٤
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و از او حدیث روایت  است کرد، او ھمراه و صاحب عیاشی بوده ضعفاء بسیار روایت می
 .١»و نزد او علم آموخته است است کرده

ان او و کشی تنھا صد سال فاصله بود، اشتباھات بسیاری در که می نجاشی درحالی
یافت!! اما امروزه که میان ما و او بیش از ھزار سال فاصله است و » رجال کشی«کتاب 

و ھیچ نسخه  است که این کتاب دستخوش تحریف شده است ای اعتراف کرده علی خامنه
 تاب چگونه خواھد بود!.صحیحی از این کتاب به دست ما نرسیده است، وضعیت این ک

کند، روایات بسیاری را به ھمراه اسانید آن  وقتی کشی در کتاب خود راویان را ذکر می
که  توان گفت اسانید روایات او صحیح و مقبول است درحالی کند، حال چطور می ذکر می

 کند.  به قول نجاشی وی از راویان ضعیف، احادیث بسیاری را نقل می
شامل تناقضات و اختالفات بسیاری است تا ھا  آن رح و تعدیل در میانرو، علم ج از این

در مورد علم جرح و تعدیل و شروط آن، «گوید:  فیض کاشانی میھا  آن جایی که شیخ
اختالفات و تناقضات و شبھات  بسیاری است، بطوری که رفع این تناقضات آن گونه که 

ه بر کارشناسان و اھل فن، پوشیده لأموجب اطمینان قلبی شود، ممکن نیست و این مس
 ٢».باشد نمی

این بود حال مشھورترین علمای رجال و قدیمی شیعه و وضعیت کتاب او که از 
 شود!. ترین مراجع شیعه در علم رجال محسوب می ترین و مھم قدیمی

کنیم: یک  ای را پیشنھاد می برای اطمینان عوام شیعه از تباھی دین شیعه، شیوه
، سپس آن را بر نماییدو مطالعه  نیدھای مشھور خود انتخاب ک ھای کتاب ایتروایت از رو

سه یا چھار عالم از علمای خود قرائت نمایید و در مورد سند آن و میزان و صحت و ضعف 
چقدر با ھم اختالف دارند، این یکی آنچه را ھا  این آن، از ایشان بپرسید، خواھید دید که

کند و دیگری آنچه را موافق با رأی و دیدگاھش  انکار میکه مخالف عقل و رأی اوست، 
 بخاطر آن است که اصل و اساسی در دست ندارند.ھا  این ی کند و ھمه باشد، تصحیح می

ھمانند روایت داستان شکستن پھلوی زھرا؛ مرجع شیعی شیخ محمد حسین فضل الله 
کند، زیرا بر  انکار میداستان حمله به خانه و شکسن پھلوی زھرا را از اصل و اساس، 

مبنای دیدگاه او، این داستان حاوی غموض، ابھام و ایراد طعن در شجاعت علی بن ابی 

                                           
 .٣٧٢النجاشی، ص: رجال  -١

 .١٢ – ١/١١الوافي، مقدمه دوم:  -٢
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طالب است، این درحالی است که بسیاری از علمای شیعه قائل به صحت این روایت 
 ھستند!.

محمد حسین فضل الله شخصیتی است که بیش از چھل عالم از علما و مراجع بزرگ و 
اند، موضوعی که او را  وی در استنباط گواھی داده تواناییشیعه به اجتھاد و مشھور 
گوید:  کند؛ مرجع عراقی محمد باقر صدر در مورد او می مقام مرجعیت می ی شایسته

تمام کسانی که نجف را ترک کردند، از ترک آن دچار زیان و خسران شدند، اما وقتی «
؛ ھمچنین مرجع »ز ترک او دچار زیان شدحسین فضل الله نجف را ترک کرد، نجف ا

مواظب این نور «گوید:  و می ای علمای لبنان را مخاطب قرار داده ایرانی، علی خامنه
 ».بزرگی که در میان شماست، یعنی فضل الله باشید

اما بعد از آنکه فضل الله داستان شکسته شدن پھلو را انکار نمود و در برخی از مسائل 
؛ به عنوان مثال وی با غلو و افراط در ضعیت تغییر کردمخالفت کرد، و ھا آن و اخبار با

و با تکفیر خلفا و  رد نموداند  مورد علی مخالفت نمود و بخشی را که به اذان افزوده
بنده دشنام دادن «گوید:  مخالفت کرد، آنجا که میھا  آن صحابه و سب و شتم و ناسزا به

، زیرا خداوند متعال در مورد صحابه فرموده است: دانم به ھریک از اصحاب را حرام می

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا يَۡبتَُغوَن  لُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱفَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
� ٱَورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ محمد رسول الله « ]٢٩[الفتح:  ﴾لسُّ

را ھا  آن که با او ھستند، بر کافران سخت گیر (و شدید) و در میان خود مھربانند، است و کسانی
 تکاری)(درس ی هطلبند، نشان بینی که از الله فضل و خشنودی می در حال رکوع و سجده می

ھای تبلیغاتی  رسانه این بود که؛ پس از »شان از اثر سجده (نمایان) است ھای در چھرهھا  آن
شیعه با ایراد طعن و دشنام و استھزاء، با شدت و خشونت به فضل الله حمله کردند تا 
جایی که وی را تکفیر و نیز لعن نمودند و زمانی که خبر وفات ایشان را شنیدند به یکدیگر 

 یک و تھنیت گفتند!.تبر
کند،  یکی از دعوتگران سنی به نام نورالدین جزائری مالکی که با شیعه مناظره می

دوازده امامی را به علما و شیوخ  ،ھا پیش شیخ و استاد ما شیخ یامی سال«گوید:  می
خواست که یک حدیث صحیح و دارای سند متصل، آن ھم  میھا  آن و از مبارزه طلبید

فق ھا مو برای ما بیاورید، اما تا به امروز دوازده امامی ج خودتان، از پیامبرمطابق شروط 
کنم که این تحدی یک تحدی عالمانه است و  و تأکید می اند به ایجاد چنین حدیثی نشده

 ».ھا صورت پذیرفته است امامی پس از بررسی و بحث در اسانید و روایات دوازده
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حتی یک حدیث صحیح و دارای سند  دوازده امامیعلمای دانند که  آیا عوام شیعه می
ھا که  در اختیار ندارند؛ شیخ حر عاملی و بسیاری از علمای بزرگ آن ج متصل از پیامبر

شیخ حر عاملی در کتاب  اند. ذکر نمودیم، به این مسئله شھادت داده شان را سابقا نام
ھم «گوید:  به آن اعتراف کرده است، وی می ٢٦٠ ی صفحه ٣٠" جزء ة"وسائل الشیع

مستلزم ضعف تمامی احادیث است، زیرا حدیث  بلکه تحقیقلوازم و ھم ملزوم باطل است، 
امامی عادل و ضابط در تمامی طبقات، آن «عبارت از حدیثی است که: ھا  آن صحیح در نزد
اصحاب و پیروان این « گوید: وی در ھمان صفحه در موضوعی دیگر می». را روایت نماید

اند و این امر مستلزم ضعف تمامی  اصطالح جدید برای راوی، عدالت را شرط دانسته
علم و اطالعی در ھا  آن باشد، زیرا جز تعداد اندکی، از عدالت ھیچیک از احادیث ما می

 ».دست نیست
 ج پیامبر چگونه ممکن است که سند روایتی از صادق یا باقر یا ھادی و یا دیگر ائمه به

ھـ وفات یافته است، ولی بطور مثال جعفر  ١١در سال  ج وصل شود در حالی که پیامبر
سال قبل از تولدش  ٦٩ھجری به دنیا آمده است؟ چگونه از اموری که  ٨٠صادق در سال 

 دھد؟ رخ داده، خبر می
مثال،  اند؛ به عنوان ھایی دست یازیده ھا به راه حل برای حل این مشکل، دوزاده امامی

اند؛ کلینی در  استناد نموده» : حدیث من حدیث پدرم استحديثي حديث أبي« به روایت:

" از رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب) باب: ١/٥٣کتاب "الکافي" (
علی بن محمد از سھل بن زیاد از احمد بن محمد از عمر بن عبدالعزیز از ھشام بن سالم و 

شنیدیم که فرمود:  ÷ کند که گفتند: ما از ابوعبدالله و غیره نقل می حماد بن عثمان
حدیث من، حدیث پدرم است و حدیث پدرم، حدیث جد من است و حدیث جد من، «

حدیث حسین است و حدیث حسین حدیث حسن است و حدیث حسن حدیث 
 است و حدیث رسول ج حدیث رسول الله است و حدیث امیرالمؤنین ÷ امیرالمؤمنین

 .١»الله قول الله تعالی است

                                           
یروی عن علي بن محمد عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزیز عن هشام بن سالم  -١

یقـول: "حدیثي حدیـث أبي وحدیث أبي حدیث جدي  ÷ وحماد بن عثمان وغیره قالـوا: سمعنا أبا عبد الله
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 کند، اما ... و صادق را وصل می ج این حدیث، سند منقطع میان پیامبر 
این حدیث به چند دلیل صحیح نیست، از جمله اینکه مجلسی در "مرآة العقول في 

چھارده، آن را تضعیف کرده و گفته است:  ی )، حدیث شماره١/١٨٢شرح أخبار الرسول" (
 قول مشھور، ضعیف است.این حدیث مطابق 

عالوه بر تضعیف مجلسی، در سند این روایت سھل بن زیاد وجود دارد؛ محمد جواھری 
در مورد  ٥٦٣٠: ی ، شرح حال شماره٢٧٣: ی در "المفید من معجم رجال الحدیث" صفحه

کامل "گوید: وی ابوسعید اآلدمی الرازی است که در سند روایات کتاب  سھل بن زیاد می
او ثابت نشده است. سھل  توثیقیا  ر قمی وجود دارد و قطعا ضعیف استو تفسی "الزیارات
 ».روایت نقل کرده است ٢٣٠٤بن زیاد 
 گویم: می

ترین دلیل شیعیان دوازده امامی برای اثبات اتصال سند از جعفر  این روایت بزرگ -١
است و این روایت ھمچنانکه آشکار و واضح است، از سندی  ج صادق به پیامبر

 ضعیف برخوردار است.
استدالل کنند » نوارثه کابر عن کابر«و به روایت:  دنممکن است شیعه تدلیس ک -٢

يف األئمة أن عندهم « ١٤، باب: ١٩: ی که صفار در کتاب "بصائر الدرجات" صفحه

 آورده است. »أصول العلم ما ورثوه عن النبی ال يقولون برأيهم
این است که این احادیث صدق و توثیق توان گفت،  پاسخ آن: نھایت چیزی که می

کند، اما ما در پی اثبات آن نیستیم، ما به دنبال سندی متصل  را ثابت می س جعفر صادق
 گردیم. می ج از صادق تا پیامبر

 ها!! ترین سند دوازده امامی تضعیف قوی
زیرا ھا اھمیت بسیاری دارد،  ترین سند دوازده امامی مسلما تأکید و تمرکز بر روی قوی

اسانیدی که از قوت کمتری برخوردارند، به  ھا، آن ترین سند با تضعیف و اسقاط قوی
ھای کدام  ترین سند نزد دوازده امامی شوند؛ حال قوی خودی خود و به ناچار تضعیف می

 است؟

                                                                                                           
 ÷ وحدیث الحسیـن حدیـث الحسن وحدیث الحسن حدیث أمیر المؤمنینوحدیث جدي حدیث الحسین 

 ".أل وحدیث رسول الله قول الله ج وحدیـث أمیـر المؤمنیـن حدیـث رسول الله
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از ابن ابی عمیر از ھشام بن سالم از  –ابراھیم بن ھاشم  –علی بن ابراھیم از پدرش 
 زراره از صادق.

به ظاھر سند آن صحیح است، اما الزم است قبل از تضعیف سند، به بیان ایراد موجود 
ضعف این سند، ابراھیم بن ھاشم است، زیرا ھیچیک از علمای  ی در آن بپردازیم: نقطه

اند، نه کشی، نه طوسی، نه نجاشی و نه حلی، اما  وی را توثیق نکرده ،متقدم علم رجال
مجبور شدند که وی را توثیق کنند؛ عالوه بر این، ھا  آن ھنگام تقسیم حدیث، علمای

تفسیر قمی گفته  ی مبنای توثیق ابراھیم بن ھاشم، سخنی است که پسرش در مقدمه
کنیم که به ما  ما اخبار و اقوالی را نقل می«گوید:  می ٤ ی ، صفحه١است، آنجا که در جزء 

که خدای تعالی اطاعت آنان را بر  ندا نقل کردهو مشایخ و ثقات ما از کسانی  است رسیده
ھا  آن را واجب کرده است و ھیچ عملی جز با پیروی ازھا  آن ما فرض نموده و والیت

 ».شود پذیرفته نمی
که انتساب تفسیر  ھمچنین انتساب این کالم به ابراھیم بن ھاشم صحیح نیست، چرا

که امروز در میان مردم رایجی  ی نسخه حداقلقمی به علی بن ابراھیم صحیح نیست، یا 
یابیم که راوی این تفسیر ابوالفضل عباس بن  است، از علی بن ابراھیم نیست؛ پس در می

 ».محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر است
 ٧٤٦: ی ) شرح حال شماره٤/٣٥٧شاھرودی در "مستدرکات عمل رجال الحدیث" (

ی بن جعفر از ابوالفضل آن را ذکر عباس بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موس«گوید:  می
رسیم که ھیچ دلیلی بر توثیق ابراھیم بن ھاشم وجود  نکرده است؛ پس به این نتیجه می

 اند. فاسد خود، آن را توثیق کرده ی برای نجات عقیدهھا  آن ندارد، بلکه علمای متأخر

 تعداد زیاد راویان مجهول

امامی برای تصحیح روایات خود با آن روبرو  ی دوازده ی در میان ایراداتی که شیعه
 ھستند، وجود تعداد زیاد راویان مجھول است که برای فرار از این معضل، علمای متأخر

ی، اردبیلی و یھای موسوم به موسوعات ھستند (مامقانی، خو که صاحبان کتابھا  آن
می روایانی را که در ی تمایاند؛ به عنوان مثال خو شاھرودی) به توثیقات عمومی پناه برده

کند، اما  اند، توثیق می ھـ) قرار گرفته٣٦٨اسناد "کامل الزیارات" جعفر بن قولویه قمی (
 کند میشود، در کتاب معجم رجال الحدیث، از این قاعده رجوع  زمانی که دچار تناقض می

 کند. و تنھا به توثیق شیوخ ابن قولویه اکتفا می
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کافی است به ھا  آن ھای ول موجود در روایات و کتاببرای دانستن تعداد راویان مجھ
راوی در کتاب معجم رجال الحدیث خود شرح  ١٥٦٧٨ی برای یعنوان مثال بدانیم که خو

مرد و  ٧٩٨٢راوی حکم داده است که  ٨٠٦٩حال نوشته است که از این بین به جھالت 
یث" اثر محمد و این آمار در کتاب "المفید من معجم رجال الحد باشند زن می ٨٧

ل الحدیث" استادش را ی آمده است، کسی که کتاب "معجم رجایجواھری، شاگرد خو
 مختصر نمود.

های حدیث اهل سنت و  ترین و مشهورترین کتاب تاریخ تدوین مهم
 شیعه

سبقت اھل سنت در تدوین حدیث، الزم  مبنی بر برای مشاھده یکی از دالیل روشن
را در ھا  آن که روایات بنگرندترین کسانی  و مھم ترین قدیمیاست شیعیان به تاریخ اولین و 

ترین مؤلفین اھل سنت  ترین و قدیمی اند و آن را با مھم مشھورشان تألیف کرده  ھای کتاب
 است. تفاوت به چه میزانمقایسه نمایند، خود خواھند دید که ھا  آن ھای مشھور و کتاب

نیز قدمت اھل سنت در تدوین حدیث سبقت و  برای بیانله به تنھایی أھمین مس
 کند. کفایت می

ھـ)؛ وی بیش از ٢٩٠ترین علمای مؤلف شیعی عبارتند از: محمد صفار قمی ( مھم
خود جمع نموده است؛ پس » بصائر الدرجات«را در عصور متقدم در کتاب ھا  آن ھمه، آثار

؛ کلینی (متولد آوردنداین کار روی از وی دو شاگرد او، یعنی کلینی و ابن بابویه قمی به 
را در این زمینه » الکافي«ھـ) در قرن چھار ھجری کتاب ٣٢٧قرن سوم و متوفای  ی نیمه

و در به نگارش در آورد؛ سپس ابن بابویه قمی که در نزد شیعه ملقب به صدوق است (
» من ال یحضره الفقیه«) کتاب ھـ وفات یافت٣٨١ابتدای قرن چھارم متولد شده و در سال 

ھـ) با دو ٤٦٠ھـ، متوفای ٣٨٥شیخ طوسی (متولد ھا  آن را به نگارش در آورد؛ بعد از خود
پای در این عرصه نھاد. این چھار کتاب اخیر، نزد شیعه » االستبصار«و » التھذیب«کتاب 

ھا پس از اینکه اھل سنت  سالھا  این مورد اعتماد و دارای اھمیت بسیار است و تمامی
 زده بودند، جمع آوری شد. ج رسول خدادست به تدوین احادیث 

مورد اعتماد شیعه  ی باید دانست که این چھار کتاب، در ضمن مجامع ھشتگانه
ھای متأخر  ھای متقدم و چھار کتاب بعدی را کتاب باشد که چھار کتاب اولی را کتاب می
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عاملی،  عبارتند از: وسائل الشیعة، اثر شیخ حرھا  آن دانند، چھار کتاب متأخر خویش می
ھـ؛ الوافي، کاشانی، ١١١١ھـ؛ بحار األنوار مجلسی، متوفای سال ١١٠٤متوفای سال 
 ھـ.١٣٢٠ھـ؛ مستدرك الوسائل، طبرسی، متوفای سال ١٠٩١متوفای سال 

 ی ھای چھارگانه ھایی تکراری از کتاب درواقع نسخه ،متأخر ی اما مجامع چھارگانه
 باشند. ابتدایی و اساسی آنان می

ترین علمای اھل سنت که به تدوین و تصنیف سنت نبوی پرداختند،  ن و قدیمیتری مھم
 عبارتند از:

 ھـ، صاحب کتاب "المؤطأ".١٧٩ھـ و متوفای سال  ٩٣مالک بن انس، متولد سال  •
ایشان ؛ ھـ٢٤١ھـ و متوفای سال ١٦٤لد سال احمد بن محمد بن حنبل، متو •

کتاب مسند ایشان است و در بر ھا  آن ترین تألیف دارد که مھم ١٦نزدیک به 
 سی ھزار حدیث است. ی دارنده

 ھـ.٢٥٦ھـ و متوفای سال ١٩٤محمد بن اسماعیل بخاری، متولد سال  •
ھـ، کتاب ایشان مشھور ٢٧٥ھـ و متوفای ٢٠٢د سلیمان ازدی، متولد سال وابوداو •

 ود است.وبه سنن ابودا
 ھـ.٢٦١ ھـ و متوفای سال٢٠٦مسلم بن حجاج بن مسلم، متولد سال  •
 ھـ.٢٧٩ھـ و متوفای سال ٢٠٩محمد ترمذی، متولد سال  •
ھـ، وی در علم ٢٧٣ھـ و متوفای سال ٢٠٩محمد بن یزید بن ماجه، متولد سال  •

 حدیث امام بود و کتاب ایشان به سنن ابن ماجه مشھور است.

ها سال  های اهل سنت روایاتی را که ده مؤسسین دین شیعه از کتاب
های خود نقل  و در کتاب  ، برگرفتهاست شده ها تدوین قبل از آن

 .کنند می
پردازیم و با این مساله مواجه  میھای مھم و متقدم شیعه  کتاب وقتی به بررسی

 -اند  ھای اھل سنت اخذ کرده و نگاشته ھا روایاتی را از کتاب این کتاب شویم که می
ل مھمی ی، مسا-است  توسط اھل سنت تدوین شدهھا  آن ھا سال قبل از روایاتی که ده

 گردد، از جمله: برای ما روشن می
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اول: جرأت مؤسسان دین شیعه و دروغ بستن بر الله متعال و رسولش و به بازی 
ھای  در کتابھا  آن ھای اھل سنت و نقل گرفتن و تغییر الفاظ احادیث منقول از کتاب

 شان. خود جھت خدمت به ھوی و ھوس
یع مزعوم، والیتی را که خداوند برای آن ھیچ دلیلی دوم: اینکه چگونه سازندگان تش

شان است چه چیزھایی  و جھت تشریع آنچه موافق دین اند ایجاد نموده است، نازل نکرده
از احادیث صحیح نبوی در اند و در این راستا  را که به دروغ به امامان نسبت نداده

ی تکمیل  در ادامهو  اند هھای خود نقل کرد ھای اھل سنت بھره گرفته و در کتاب کتاب
اند  مضمون این روایات را به نفع خواھشات نفسانی مصادره به مطلوب کرده ،نیرنگ خود

 پیروان خود را به نیکو بودن لفظ و قوت بیان مطمئن گردانند. تا به این ترتیب
 علم ایشان به دیگران. و نسبت دادن ج سوم: زیر پا نھادن حقوق پیامبر

له بیانگر آن است که شیعه اھل اسناد نیست و در نتیجه أتردید این مسچھارم: بدون 
 اھل حدیث نیست.

خود دھم تا  ارجاع می حدیِث اھل سنت و شیعهبنده عوام شیعه را به مصادر قدیمِی 
و بخشی از آن را تغییر  است ھای اھل سنت نقل کرده احادیثی که شیعه از کتاب ببینند

 ست.، به چه میزان ااست  داده
که به گمراھی ھا  آن امثالپاک و منزه است خداوند متعال که ما را از این فریبکاران و 

ِ ٱَو�َُقولُوَن ُهَو مِۡن ِعنِد ﴿فرماید:  ، برحذر داشته است؛ خداوند متعال میخوانند فرامی َّ� 
ِ ٱَوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد  ِ ٱَو�َُقولُوَن َ�َ  �َّ و « ]٧٨عمران:  [آل ﴾٧٨وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  لَۡكِذَب ٱ �َّ

بندند  گویند: آن از جانب الله است؛ در صورتی که از جانب الله نیست و بر الله دروغ می می
 .»دانند که خودشان (ھم) می درحالی

 های اهل سنت های شیعه از کتاب هایی از سرقت نمونه

بن حسن بن فروخ صفار، شروع که عبارت است از محمد ھا  آن ترین مؤلفین از قدیمی
گاه به مجرد مطالعه می ھای حدیث اھل سنت و تطبیق آن  کتاب ی کنیم. انسان خبره و آ

ھای اھل  یابد که صفار روایات بسیار زیادی را از کتاب با کتاب بصائر الدرجات صفار، در می
حادیث سنت نقل کرده است و برای خدمت به اعتقادات خود و پوشیدن سرقتش، الفاظ ا

را جابجا کرده است؛ به عنوان مثال در جزء اول کتاب بصائر الدرجات، باب نادر که از باب 
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 " ... است، چندین روایت پیرامون علم ذکر کردهأن الناس علی ثالثة عالم و متعلم وغثاء"

ھای اھل سنت است، اما  در کتاب ج در اصل ھمان روایات پیامبرھا  آن که برخی از است
 را به امامان نسبت داده است.ا ھ آن او

ابواب  ی این تنھا یک باب بود، تصور کنید اگر تمامی تألیفات صفار را که در بر دارنده
متعددی است، مورد بررسی قرار دھیم، تعداد احادیثی که از اھل سنت کپی کرده و 

اسالم جای  و به این طریق امامتی را در نسبت دھدتا به امامان  کلمات آن را جابجا نموده
 دھد که در آن ھیچ جایگاھی ندارد، چقدر خواھد بود؟!

روایت است که  ÷ از جمله این روایات عبارت است از: از ابوالبختری از ابوعبدالله

أن العلماء ورثة األنبياء وذلك أن األنبياء لم يورثوا درهمًا وال دينارًا وإنما ورثوا «گفت: 

شيئًا منها فقد أخذ حظًا وافرًا  فانظروا علمكم هذا عّمن أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ 

تأخذونه فإن فينا أهل البيت يف كل خلف عدوًال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 

این روایت را  ٣٢و شاگردش کلینی در کتاب کافی، باب صفة العلم، ص:  »وتأويل الجاهلين

إن العلماء ورثة «روایت است که:  ÷ از ابوعبدالله از وی نقل کرده است: .. از ابوالبختری

األنبياء، وذاك أن األنبياء لم يورثوا درهمًا وال دينارًا، وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن 

أخذ بشيء منها فقد أخذ حظًا وافرًا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؟ فإن فينا أهل البيت 

 .»يف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلينيف كل خلف عدوًال ينفون عنه تحر

أوصى اهللا إلي أنه من سلك مسلكا «که فرمود:  است روایت کرده ج .. و صفار از پیامبر

 .»يطلب فيه العلم سهلت له طريقا إلى الجنة

إن معلم الخير لتستغفر له دواب األرض وحيتان «کند که:  روایت می ÷ از ابوعبدالله 

 .»صغيرة وكبيرة يف أرض اهللا وسمائهالبحر وكل 

طلب «روایت است که:  ÷ از حسن بن زید بن علی بن حسین از پدرش از ابوعبدالله 

 .»العلم فريضة على كل مسلم
ود و ترمذی، از طریق وابودا ن،ھا قبل از ای بیشتر الفاظ روایات مذکور را سال

َمْن َسلََك «: ندکه فرمود روایت کرده ج از پیامبر س اند؛ ابودرداء نقل کرده س ابودرداء
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ْجِنَحتََها رِ 
َ
 اجلَنَِّة، َو�ِنَّ الَمَالئَِ�َة تَلََضُع أ

َ
ُ بِِه َطِر�ًقا إِىل َضاًء َطِر�ًقا يَبْتيَِغ ِ�يِه ِعلًْما َسلََك ا�َّ

َمَواِت َوَمْن  ُ َمْن يِف السَّ رِْض َحىتَّ احِليتَاُن يِف ِلَطاِلِب الِعلِْم، َو�ِنَّ الَعالَِم لَيَْستَْغِفُر هلَ
َ
يِف األ

الَماِء، َوفَْضُل الَعالِِم ىلَعَ الَعابِِد، َكَفْضِل الَقَمِر ىلَعَ َسائِِر الَكَواِكِب، إِنَّ الُعلََماَء َوَرثَُة 
ثُوا الِعلْمَ  َما َورَّ  ِدرَْهًما إِ�َّ

َ
ثُوا ِدينَاًرا َوال نِْبيَاَء لَْم يَُورِّ

َ
نِْبيَاِء، إِنَّ األ

َ
َخَذ حِبَظٍّ األ

َ
َخَذ بِِه أ

َ
، َ�َمْن أ

ی او به سوی بھشت، ھرکس راھی برای جستجوی علم بپیماید، الله راھی برا«: ١»َوافِرٍ 
شان را از باب رضایت به عمل طالِب علم برای او  ھای و فرشتگان بال سازد ھموار می

در آب، برای  ھا و زمین ھستند، حتی ماھیان ی کسانی که در آسمان گسترانند؛ ھمه می
کنند و برترِي عاِلم بر عابد مانند برتری ماه بر سایر ستارگان  عاِلم درخواست آمرزش می

اند؛  است و علما وارثان پیامبران ھستند؛ البته پیامبران درھم و دیناری به ارث نگذاشته
آورده ی فراوانی به دست  اند و ھرکس علم کسب کند، بھره بلکه تنھا علم را به ارث گذارده

 ».است

ثالثة ال «ھمچنین در کتاب کافی کلینی آمده است: .. از ابوعبدالله روایت است که: 

ينظر اهللا إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم: مـن ادعى إمامـة مـن اهللا ليست لـه، ومـن جحد 

سه کس ھستند که خداوند در : «٢»إمامًا من اهللا، ومن زعم أن لهما يف اإلسالم نصيبًا
عذابی دردناک است: ھا  آن کند و برای را تزکیه نمیھا  آن نگرد و و نمیھا  آن یامت بهق

، ادعای امامت الھی کند، کسی که امام منصوب از جانب خداوند را منکر به ناحقکسی که 
 ».ای از اسالم دارند شود و کسی که گمان کند آن دو نفر(ابو بکر و عمر) نصیب و بھره

، اصلش را امام مسلم است ابتدای حدیثی که کلینی ذکر نموده این درحالی است که

ثََالثٌَة «فرمودند:  ج قبل از کلینی روایت کرده است؛ امام مسلم آورده است که رسول الله
يِلٌم، 

َ
يِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ  يَُز�ِّ

َ
 َ�نُْظُر إيَِلِْهْم َوال

َ
ِقيَاَمِة، َوال

ْ
 يَُ�لُِّمُهُم اُهللا يَْوَم ال

َ
الُْمْسبُِل، ال

اَكِذِب 
ْ
َِلِف ال

ْ
ُق ِسلَْعتَُه بِاحل ھا  آن سه کس ھستند که خداوند در قیامت با« :»َوالَْمنَّاُن، َوالُْمنَفِّ

عذابی دردناک ھا  آن کند و برای را تزکیه نمیھا  آن نگرد و نمیھا  آن ، بهندک میصحبت ن

                                           
، کتاب العلم، باب الحث علی طلب العلم؛ همچنین این حدیث با الفاظ نزدیک به این ٣/٤٣٢سنن أبي داود:  -١

 آمده است. ١٨١\١العلم، باب في فضل الفقه علی العبادة و سنن ابن ماجه: ، کتاب ١٥٣\٤در: سنن الترمذي: 

 .١/٣٧٣الکافي:  -٢
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ر قرار دھد، کسی که [در برابر ت قوزک پا پایین را از دواست: کسی که شلوار و لباس خود 
و احسان کرده] منت گذارد و کسی که جنس خود را با سوگند دروغ  بخشیدهآنچه 

 .١»بفروشد
که قبل از او  -ھای اھل سنت  کلینی در کتاب خود داستانی مشابه با آنچه در کتاب

تا امامت موسی بن جعفر و استحقاق او برای امامت  است نقل کرده -اند  تدوین شده
ست که شخصی نزد موسی ترش را ثابت کند؛ در این داستان آمده ا نسبت به برادران بزرگ

و از او پرسید: چه کسی امام است؟ امام گفت: اگر تو را خبر دھم قبول  بن جعفر آمد
گفت: دلیلت چیست؟ کنی؟ گفت: بله فدایت شوم. گفت: من امام ھستم. آن مرد  می

و به آن بگو: موسی بن  -و با دستش به ام غیالن اشاره کرد -گفت: نزد آن درخت برو 
و به خدا سوگند  گوید: نزد آن درخت رفت ن مرد) میگوید: بیا اینجا، (آ جعفر به تو می

 .٢»دیدم که به حرکت افتاد تا در برابر ایشان ایستاد، سپس به وی اشاره کرد و او بازگشت
 ب عباس اصل این روایت را ترمذی قبل از تولد کلینی اینگونه آورده است: از ابن

و گفت: چگونه بدانم تو پیامبری؟ رسول  آمد ج نشینی نزد پیامبر روایت است که: بادیه

؟«فرمود:  ج الله ِ �ِّ رَُسوُل ا�َّ
َ
اگر آن « »إِْن َدَعوُْت َهَذا الِعْذَق ِمْن َهِذهِ انلَّْخلَِة �َْشَهُد �

سپس ». دھد که من رسول خدا ھستم درخت خرما را صدا بزنم، شھادت می ی شاخه
و شاخه از درخت بر زمین افتاد و نزد ایشان آمد. سپس  آن را صدا زد ج رسول خدا

 ٣گفت: بازگرد و آن نیز بازگشت، اعرابی نیز (با دیدن این صحنه) اسالم آورد. ج پیامبر
شنیدم  ÷ که گفت: از ابوعبدالله است ن بشیر روایت شدهدر کتاب کافی از حماد ب 

من أهان لـي وليا فقد أرصد لمحاربتي، فرماید:  می أل الله«فرمود:  ج که گفت: رسول الله

ه، وإنـه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه ـب إلّي مما افرتضت عليـوما تقرب إلي عبد بشيء أح

                                           
 .١٠٦صحیح مسلم، شماره:  -١

، باب ما یضل به بین دعوی المحق والمبطل في أمر اإلمامة؛ أن شخصا جـاء إلی ٣٥٢/ ١األصول من الکافي:  -٢

"إن أخبرتك تقبل؟ قـال: بلـی جعلت فداك قال: أنا هو. قال:  موسی بن جعـفر فسأله عن اإلمام مـن هـو؟ فقـال:

فشيء أستدل به، قال: اذهب إلی تلك الشجرة وأشار بیده إلی أم غیالن. فقل لها: یقول لك موسی بن جعفر: 

 أقبلي، قال: فأتیتها فرأیتها والله تخد األرض خدا حتی وقفت بین یدیه، ثم أشار إلیها فرجعت.

 .٣٦٢٨ره: الترمذي، شما -٣



 ٢٩١ د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ

ده ـه، ولسانه الذي ينطق به، ويـوبصـره الذي يبصر بفإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بـه، 

عن شيء أنا فاعله كرتددي عن  ه وإن سألني أعطيته، وما ترددتـالتي يبطش هبا، إن دعاين أحببت

 .١»دي المؤمن: يكره الموت وأكره مساءتهـموت عب
 ) آمده است.٦٥٠٢اصل این حدیث در بخاری (

َ قَاَل: َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا «فرمود:  ج روایت است که رسول الله س از ابوھریره إِنَّ ا�َّ
ا اْ�رَتَْضُت َعلَيِْه، َوَما يَزَ  َّ ِممَّ َحبَّ إِيلَ

َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ اُل َ�َقْد آَذْ�تُُه بِاحلَْرِب، َوَما َ�َقرََّب إِيلَ

 
َ
ِحبَُّه، فَإَِذا أ

ُ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ أ ُه َ�بِْدي َ�تََقرَُّب إِيلَ ي �َْسَمُع بِِه، َو�رََصَ ِ

َّ
ْحبَبْتُُه: ُكنُْت َسْمَعُه اذل

ْعِطيَنَُّه، وَ 
ُ َ
لَِ� أل

َ
ِي ُ�برِْصُ بِِه، َوَ�َدُه الَّيِت َ�بِْطُش بَِها، َورِْجلَُه الَّيِت َ�ْميِش بَِها، َو�ِْن َسأ

َّ
لنَِئِ اذل

ٍء  ِ�يَذنَُّه، َوَما تََردَّْدُت َ�ْن يَشْ
ُ َ
نَا فَاِعلُُه تََردُِّدي َ�ْن َ�ْفِس الُمْؤِمِن، يَْ�َرُه اْستََعاَذِ� أل

َ
أ

ْ�َرُه َمَساَءتَهُ 
َ
نَا أ

َ
ند، فرماید: ھرکس، با دوستان من دشمنی ک خداوند متعال می: «»الَموَْت َوأ

ی انجام آنچه  ام با ھیچ چیز محبوبی نزد من به اندازه و بنده نمایم من با او اعالم جنگ می
جوید  و ھمچنان با انجام نوافل به من تقرب می شود من نزدیک نمی ، بهبر او فرض نمودم

گیرد. پس ھنگامی که مورد محبتم قرار گرفت، من گوش،  تا اینکه محبوب من قرار می
گیرد و راه  بیند و می می شنود و میھا  آن  ی شوم که بوسیله چشم، دست و پایش می

و در  دھم پناه بخواھد، او را پناه می کنم و اگر و اگر از من طلب کند، به او عطا می رود می
پسندد و  ی قبض روح مؤمنی که مرگ را نمی خواھم انجام دھم، به اندازه ھر کاری که می

 ».شوم پسندم، متردد نمی من ھم آزارش را نمی

ف رسول اهللا فيذهب ـإن الناس يأتون يوم الموق«ھمچنین در تفسیر قمی آمده است: 

ع قولك، واشفع تشفع ـل يسمـالعرش، فيقول اهللا: يا محمد ارفع رأسك وق فيخر ساجدا تحت

 .٢»وسل تعطه
که قرآن در صورت  است ھمچنین در کتاب کافی روایتی طوالنی در مورد قرآن آمده

ارفع رأسك «شود:  افتد. پس به قرآن گفته می آید و در زیر عرش به سجده می مردی می

                                           
 ، باب من آذی المسلمین واحتقرهم.٢/٣٥٢األصول من الکافي:  -١

 .٢/٢٥تفسیر القمي:  -٢
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بلند کن و بخواه که به تو داده شود و شفاعت کن که  سرت را: «»وسل تعطه واشفع تشفع
 ١».شود پذیرفته می

اصل این روایت در صحیح بخاری و قبل از اینکه قمی و کلینی متولد شوند، آمده است 

«.. فرماید:  در مورد احوال قیامت می ج و آن حدیث طوالنی شفاعت است که در آن پیامبر
َْت الَعرْ 

َ
ْ�َطِلُق فَآيِت حت

َ
َّ ِمْن َ�َاِمِدهِ فَأ ُ يلَعَ ، ُ�مَّ َ�ْفتَُح ا�َّ َ�ُع َساِجًدا لَِر�ِّ َعزَّ وََجلَّ

َ
ِش، فَأ

َسَك َسْل 
ْ
ُد اْرَ�ْع َرأ َحٍد َ�بِْ�، ُ�مَّ ُ�َقاُل: يَا ُ�َمَّ

َ
 وَُحْسِن اثلَّنَاِء َعلَيِْه َشيْئًا، لَْم َ�ْفتَْحُه ىلَعَ أ

رْ 
َ
ْع فَأ يِت يَا رَبِّ ُ�ْعَطْه، َواْشَفْع �َُشفَّ مَّ

ُ
، أ يِت يَا رَبِّ مَّ

ُ
، أ يِت يَا رَبِّ مَّ

ُ
قُوُل: أ

َ
يِس، فَأ

ْ
آنگاه : «.. ٢»َ�ُع رَأ

افتم، سپس  به سجده می أل گیرم و در برابر پروردگار روم، در زیر عرش قرار می می
فرماید که آن را به ھیچ کس دیگری  خداوند سپاس و ستایش مخصوصی را به من الھام می

کنم) و  ی این ستایش مخصوص، خداوند را ستایش می الھام نکرده است (و به وسیله
خواھی درخواست کن که  فرماید: سرت را از سجده بردار، ای محمد! ھر چه می خداوند می

گویم:  کنم و می و شفاعت کن شفاعتت قبول خواھد شد، سرم را بلند می شود یداده م
 ».پروردگارا! امتم. پروردگارا! امتم. پروردگارا! امتم

صدوق شیعه در کتاب "ثواب األعمال وعقاب األعمال" در مورد ثواب نماز در مسجد 
بن صدقه از صادق  گوید: از عبدالله بن جعفر از ھارون بن مسلم از مسعده می ج پیامبر

صالة يف مسجدي «فرمود:  ج روایت است که: رسول الله ÷ جعفر بن محمد از پدرانش

ه ـإن الصالة فيـد اهللا عشرة آالف صالة يف غيره من المساجد إال المسجد الحرام فـتعدل عن

ھزار نماز در  ١٠یک نماز در مسجد من نزد خداوند برابر با : «»تعدل مائة ألف صالة
دیگر به غیر از مسجد الحرام است که نماز خواندن در آن برابر با صد ھزار نماز  مساجد

 ».است
این درحالی است که امام احمد بن محمد بن حنبل قبل از به دنیا آمدن صدوق این 

َصَالٌة يِف «فرمود:  ج که رسول الله است نقل کرده س حدیث را از عبدالله بن زبیر
ََراَم، وََصَالةٌ 

ْ
 الَْمْسِجَد احل

َّ
ِف َصَالٍة ِ�يَما ِسَواُه ِمَن الَْمَساِجِد، إِال

ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
َمْسِجِدي َهَذا أ

                                           
 .٢/٥٩٦الکافي:  -١

 .١٩٤صحیح بخاری:  -٢
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فَْضُل ِمْن ِمائَِة َصَالٍة يِف َهَذا
َ
ََراِم أ

ْ
یک نماز در مسجد من برتر از ھزار : «»يِف الَْمْسِجِد احل

جز مسجد الحرام است و نماز در مسجد الحرام برتر از صد ھزار  نماز در دیگر مساجد به
 ».نماز در این مسجد است

 روایت کرده ÷ ھمچنین قمی در "ثواب األعمال.." از محمد بن ھارون از ابوعبدالله

 .١»ه وتره اهللا أهله وماله يوم القيامةـمن ترك صالة العصر غير ناٍس لها حتى تفوت«که گفت:  است
آن چنین  متناند و  این درحالی است که بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده

ُ «است: 
َ

ْهلَُه َوَماهل
َ
�ََّما ُوتَِر أ

َ
َعرْصِ َك�

ْ
ي َ�ُفوتُُه َصَالةُ ال ِ

َّ
کسی که نماز عصرش فوت : «»اذل

 ٢».گردد، مانند این است که اھل و مالش را از دست داده باشد

َمْن تََرَك «فرمودند:  ج که رسول الله است خود آورده امام احمد در مسند ھمچنین
ْحِبَط َ�َملُهُ 

ُ
ًدا، َحىتَّ َ�ُفوتَُه، َ�َقْد أ َعْصـِر ُمتََعمِّ

ْ
ھرکس نماز عصر را عمدا ترک : «»َصَالَة ال

 ».گردد کند تا وقت آن گذشته و فوت گردد، عملش نابود می
و آن را به ابوعبدالله نسبت داده است که در  است ھمچنین مفید روایتی طوالنی آورده

منکر والیت علی : «»الجاحد لوالية علي كعابد الوثن«بخشی از این روایت آمده است: 
 ٣».پرست است ھمچون بت

روایت  ج از پیامبر س این درحالی است که امام احمد قبل از تولد مفید از ابوھریره

َْمرِ «که فرمود:  است کرده
ْ
َ َكَعابِِد َوثٍَن  ُمْدِمُن اخل معتاد به شراب اگر : «٤»إِْن َماَت، ليَِقَ ا�َّ

 ».کند پرست مالقات می بمیرد خداوند را ھمچون بت
و در کافی .. از حسین بن ابی عثمان از خالد الجوان روایت است که: از ابوالحسن 

 يده عليهقد ينبغي ألحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمر«گفت:  شنیدم که می ÷ موسی

 .٥»هللا الذي كساين ما أواري به عوريت، وأتجمل به يف الناس، وأتزين به بينهم ويقول: الحمد

                                           
 .٢٠٧قمی در ثواب األعمال، ص:  -١

 .٦٢٦؛ مسلم: ٥٥٢بخاری:  -٢

 .٣٣٠االختصاص، مفید، ص:  -٣

    ٢٤٥٣مسند احمد:  -٤

    –باب القول عند لبس الجدید  - ٥الفروع من الکافي، ج -٥
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گوید: از رسول  می س این حدیث را ترمذی از ابوامامه روایت کرده است، ابو امامه

ِي«شنیدم که فرمود:  ج الله
َّ

ِ اذل َوارِي بِِه  َمْن لَِبَس ثَْوً�ا َجِديًدا َ�َقاَل: احلَْمُد ِ�َّ
ُ
َكَساِ� َما أ

 ِ َق بِِه اَكَن يِف َكنَِف ا�َّ ْخلََق َ�تََصدَّ
َ
ِي أ

َّ
 اثلَّوِْب اذل

َ
ُل بِِه يِف َحيَايِت ُ�مَّ َ�َمَد إِىل َمَّ جتَ

َ
 َعْوَرِ�، َوأ

ِ َحيًّا َوَميِّتًا ، َوِ� َسرْتِ ا�َّ ِ بگوید:  ،ھرگاه کسی لباس جدیدی بر تن کرد«: ١»َوِ� ِحْفِظ ا�َّ
ی آن عورت خود  حمد و ستایش برای خداوند یکتاست که مرا لباسی پوشانید که به وسیله

ی آن در زندگیم زیبایی و تجمل بیابم، آنگاه لباسی را که کھنه کرده  را بپوشانم و به وسیله
باشد و در راه  می أل ، او در پناه خدا و در حمایت خداوندھدو به فقیر د ندصدقه ک ،بود
 ».ست در زندگی و پس از مرگخدا

های اساسی دین شیعه  ترین کتاب اعترافات خطیری که حقیقت مهم
 .کند را بر مال می

، بنابر اعتقاد و باور شیعیانقدرترین منبع شیعه است و   ترین و گران کتاب کافی بزرگ
، کند این کتاب به تأیید امام دوازدھم که معصوم است و ھیچگونه خطا و اشتباھی نمی

وقتی کتاب کافی را تألیف کرد، آن را بر امام  رسیده است، زیرا کلینی مدعی شده
این کتاب برای شیعیان ما کافی «دوازدھم در سرداب سامراء عرضه نمود و مھدی گفت: 

 .٢»است
تباط با کتاب را در ارھا  آن اما الزم است با ھم اعترافات برخی از علمای مورد اطمینان

این اعترافات، در مورد میزان ارزش و  ی ھرکس خود پس از مطالعهو  نماییمکافی مطالعه 
 قضاوت کند. ترین کتاب شیعه درستی بزرگ

حسین بن سید حیدر کرکی عاملی متوفای سال ھا  آن شیخ و عالم مورد اعتماد
ھمانا کتاب کافی (پنجاه کتاب) است و تمامی احادیث آن «گوید:  ھجری می١٠٧٦

 .٣»شود که به امامان وصل می اسانیدی دارند

                                           
 ٣٥٦٠، حدیث رقم ،أبواب الدعوات٤٥ :سنن الترمذي -١

 .٢٥نگا: مقدمة الکافي، ص:  -٢

 .١٠٧ – ٦/١٠٦روضات الجنات:  -٣

http://hadithportal.com/book-3
http://hadithportal.com/chapter-50&book=3
http://hadithportal.com/chapter-50&book=3
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کتاب کافی «گوید:  ھجری می٤٦٠این درحالی است که ابوجعفر طوسی متوفای سال 
 ١».مشتمل بر سی کتاب است

از این اقوال برای ما روشن شد که در میان قرن پنج و قرن یازده ھجری، بیست کتاب 
اب را در بر درصد کل این کت ٤٠ھای کافی افزوده شده است که  بر مجموع کتاب

 گیرد؟! می
ھای کافی است و در  که یکی از کتاب -» الروضة«ھمچنین اختالف دارند که آیا کتاب 

کلینی  –از ابواب است و ھر بابی متضمن تعداد زیادی حدیث است  ای  مجموعه ی بر دارنده
 ٢یا بعدھا بر کتاب کافی افزوده شده است. است تألیف کرده

از اینکه در سرداب سامراء کتاب را بر ایشان عرضه کردند مگر امام قائم غایب پس 
کتاب بر  ی ما کافی است؟! پس این اضافات پس از عرضه ی نگفت که این کتاب برای شیعه

 امام غایب، از کجا آمد؟!!.
مطلب مؤید این حقایق، این است که با بررسی و بحث در اسانید روایات کافی، خواھی 

اند، یا از  اند، یا از جمله غالیانی ھستند که مورد طعن واقع شده مجھولدید که رجال آن یا 
 علمای رجال شیعه به انحراف و دروغ مشھورند. ی جمله افرادی ھستند که بنا بر گفته

علمای شیعه  در میانعالم خبره و کاردان شیعی، شیخ بھبودی دست به کاری زد که 
و آن را از روایات  ورد تحقیق و بررسی قرار دادرا م و آن اینکه کتاب کافی بود سابقه بی

 ٤٤٢٨دروغ و ضعیف، غربال کرد و در پایان به این نتیجه رسید که تنھا یک چھارم کتاب (
ھای مذھبش دستاویز  که کتاب اثر) صحیح است و با صراحت ذکر کرد ١٦١٩٤مورد از 

 دسیسه و دروغ شده است.
طھرانی قبل از اینکه بھبودی به تحقیق  محمد حسین حسینیھا  آن آیت الله عظمای

توصیف نموده بود، اما پس از این کار، » عالم کاردان و خبره«در این کتاب بپردازد، او را 
کتاب ھا  آن ھای حدیث و در رأس علما و طالب شیعه بخاطر تحقیق بھبودی در کتاب

 صحیح الکافي، جام خشم و غضب را علیه وی سر کشیدند!.
ھای علمی ھمیشه از سوی بزرگان و راھبان قوم و کسانی که پیوسته  اینگونه تالش

شود؛ دلیل آن نیز این است که  علمی ندارند، مردود واقع می ی گویند استعداد مراجعه می

                                           
 .١٦١الفهرست، ص:  -١

 .٦/١٠٩روضات الجنات:  -٢
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 ،اند را که در آن با اھل سنت مخالفت نمودهھا  آن ترین عقاید اساسی کار تصحیح، مھم
و  ج ، تکفیر خلفای راشدین و صحابه پیامبرکند؛ عقایدی چون تحریف قرآن نابود می

 برخی از ھمسران ایشان.
ھای خود و  ترین کتاب اصال توان این را ندارند که به تحقیق در مھمھا  آن دیگر از سوی

را بر ھا  آن علمی صحیحی در اختیار ندارند که قواعدآن بپردازند، زیرا  (اصالح) تنقیح
بلکه کارھایی که کردند، نیرنگ جادوگر است، در شان یاری نماید،  ھای تصحیح کتاب

 نتیجه خوار و رسوا شدند.
ھای روایی خود بپردازند، بخش اعظم  اگر بخواھند با دقت به تصحیح کتاب 

شود، پس تنھا راه چاره این است که بدون تفتیش و بررسی، به  شان ساقط می روایات
ھا  کردند و آن روایات را با ھمان دروغچنین ھا  آن روایات تمسک جویند، آنگونه که قدمای

 ھا بپذیرند. و افسانه

 ترین رجال روایات شیعه احوال مهم

که  پردازیم میدر ذیل با اختصار شدید به ذکر شرح حال آن دسته از راویان شیعه 
از بقیه مشھورترند، تا اینکه  ھای رجال شیعه در کتابو  اند بیش از ھمه روایت کرده

 شان را اثبات نماییم. روایاتو راویان ترین رجال  در سنجش مھمھا  آن تناقض

 جابر بن یزید جعفی

روایت  ÷ جابر ھفتاد ھزار حدیث از امام باقر«گوید:  عالمه شیعه شیخ حر عاملی می
جابر «گوید:  ھمچنین می». کرده است و در کل صد و چھل ھزار حدیث روایت کرده است

اند و کشی و دیگران احادیث  و دیگران توثیق کرده بن یزید جعفی را ابن الغضائری
اند؛ البته روایاتی مبنی بر ذم و نکوھش وی نیز  بسیاری در مدح و توثیق وی نقل کرده

شود. برخی از  نقل شده است که پاسخ این روایات ھمان است که در مورد زراره گفته می
گوید: اصل بر آن  ؛ شیخ میاند، اما توثیق وی ارجح است علمای ما وی را تضعیف کرده

و در کل صد و چھل  ÷ که وی ھفتاد ھزار حدیث از امام باقر است است و روایت شده
جابر از امامان  ی به اندازه بهھیچکس از طریق مشاا ست و ظاھرھزار حدیث روایت کرده ا

روایت نکرده است، پس جایگاه و منزلت وی نزد امامان بسیار بلند و رفیع است زیرا امامان 
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ھایی که از ما نقل  اند: جایگاه و منزلت رجال در نزد ما را با توجه به تعداد روایت فرموده
 ١بشناسید. ،اند کرده

بن یزید از عمرو بن عثمان از علی بن محمد روایت است که: محمد بن احمد از یعقوب 
ام که  که گفت: من پنجاه ھزار حدیث روایت کرده است از ابوجمیله از جابر نقل کرده

 را از من نشنیده است.ھا  آن ھیچکس
یعنی  ھا، آن روایات راویاناز میان  راویدر ذیل به ذکر تناقض شیعه پیرامون مھمترین 

 پردازیم: جابر جعفی می
از ابوجمیله مفضل بن صالح از جابر بن یزید جعفی روایت است  از اسماعیل بن مھران

 تعداد ھفتاد ھزار حدیث برای من روایت کرده است که من ھیچ کدام از ÷ که: ابوجعفر
ام و ھرگز برای ھیچ کس بیان نخواھم کرد؛ جابر  را برای ھیچ کس بیان نکردهھا  آن
راز خود به من که نباید آن را به گفتم: فدایت شوم با گفتن  ÷ گوید: به ابوجعفر می

ام به جوش آید تا اینکه  ای، چه بسا که سینه کسی بگویم، بار سنگینی بر دوش من گذاشته
دچار شبه جنون شوم؛ امام گفت: ای جابر ھرگاه اینگونه شد، به قبرستان برو و گودالی 

فالن حدیث را حفر کن و سرت را در آن گودال فرو ببر، سپس بگو محمد بن علی فالن و 
 برایم روایت کرد.

که زنبیلی بر سر داشت، سوار بر  کند: روزی جابر درحالی علی بن عبدالله روایت می
کرد، مردم با دیدن این صحنه گفتند: جابر جن زده شده  چوبی در کوفه گشت و گذار می

والی  ،سیدابطه با جابر) به والی کوفه رھشام (در ر ی جابر جن زده شده؛ پس از مدتی نامه
کوفه در مورد جابر از مردم پرس و جو کرد، مردم نیز نزد وی شھادت دادند که جابر دچار 

ای برای ھشام فرستاد، در نتیجه ھشام  اختالط شده است. والی مراتب امر را در نامه
 .٢متعرض وی نشد، سپس (جابر) به حال و اوضاع اول خود برگشت

                                           
 .٢٠/١٥١وسائل الشیعة:  -١

؛ عن إسماعیل بن مهران عن أبي جمیلة المفضل بن صالح ٧٨رجال الکشي، شرح حال جابر الجعفي، شماره:  -٢

بسبعین ألف حدیث لم أحدث بها أحدا قـط وال أحدث  ÷ عن جابر بن یزیـد الجعفي قال: حدثني أبو جعفر

وقرا عظیمـا بمـا حدثتني به من  جعلت فداك إنـك قـد حملتنـي ÷ بها أحدا أبدا قـال جابر فقلت ألبي جعفر

سرکم الذي ال أحدث به أحدا فربما جاش فـي صـدري حتی یأخذني منـه شبه الجنون قـال: یا جابر فإذا کان 

الجبـان فاحفر حفیرة ودل رأسك فیـها ثـم قـل حدثني محمد بن علي بکذا وکـذا. حدثنا علي ذلك فأخرج إلـی 
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کند  دند، کشی روایتی را ذکر مینموا متھم به جنون جابر رھا  آن پس از اینکه دانستیم
بست؛ کشی از زراره بن اعین روایت  مبنی بر اینکه جابر جعفی بر ابو عبدالله دروغ می

ما رأيته عند «در مورد احادیث جابر پرسیدم، فرمود:  ÷ که گفت: از ابوعبدالله است کرده

جز یک مرتبه، دیگر ھیچگاه وی را نزد پدرم «: »رة واحدة، ومـا َدَخل علّي قطّ ـأبي قّط إال م
!! چگونه ھفتاد ھزار حدیث از امام باقر روایت ١»ندیدم و ھیچگاه نزد من نیامده است

 که تنھا یک مرتبه نزد ایشان رفته است؟!! کند درحالی می
 اما شرح حال جابر جعفی نزد اھل سنت: 

که از  برای ما روایت کرده در صحیح مسلم آمده است: ابوغسان محمد بن عمرو رازی
فرمود: با جابر بن یزید جعفی مالقات کردم، اما ھیچ چیزی از وی  جریر شنیدم، می

 ٢ننوشتم، زیرا وی به رجعت ایمان داشت.
در تاریخ ابن معین الدوری، نوشته یحیی بن معین آمده است: ابویحیی حمانی  

گفت: کسی را دروغگوتر از جابر  که است عبدالحمید بن بشمین از ابوحنیفه روایت کرده
 ٣ام. جعفی ندیده

 مفّضل بن عمر جعفی

قد أقمت عليكم المفّضل، اسمعوا منه وأقبلوا عنه، فإّنه ال يقول «گوید:  امام صادق می

مفضل را بر شما گماشتم، سخنش را بشنوید و اطاعت کنید، « :»على اهللا وعلّي إّال الحق
 .٤»گوید زیرا وی از جانب خدا و من چیزی جز حق نمی

                                                                                                           
بن عبد الله قال: خرج جابر ذات یوم وعلی رأسه قوصرة راکبا قصبة حتی مر علی سکك الکوفة فجعل الناس 

ال فسأل عنه األمیر فشهدوا یقولون جن جابر جن جابر فلبثنا بعـد ذلك أیاما فإذا کتاب هشام قد جاء بحمله إلیه ق

 عنده أنه قد اختلط و کتب بذلك إلی هشام فلم یتعرض له ثم رجع إلی ما کان مـن حاله األول.

 همان. -١

 ١/١٥صحیح مسلم:  -٢

 ١/٢١٦تاریخ ابن معین الدوري، یحیی بن معین:  -٣

 .١٥٤رجال الکشي، ذیل شرح حال مفضل بن عمر، شماره:  -٤
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 † مفضل از راویان بزرگ و مورد اطمینان امامان ھدایت«گوید:  نوری طبرسی می
 .١»است

 ÷ که: از ابوعبدالله است این درحالی است که کشی از حماد بن عثمان روایت کرده
ای کافر، ای « »:يا كافر! يا مشرك! مالك والبني«گفت:  یدم که به مفضل بن عمر میشن

که مفضل  یعنی اسماعیل بن جعفر!! و کشی بیان نموده». مشرک، تو را چه به فرزند من
و نجاشی در  ؛گرفت طریق مال مردم را میبست و از این  بن عمر بر جعفر صادق دروغ می

گوید: وی فاسد المذھب و مضطرب الروایة بوده است و ھیچ  رجال خود در رابطه با او می
 ٢ارزشی ندارد.

 ابوبصیر لیث مرادی
مخلصان متواضع را به بھشت بشارت «اند: جعفر صادق گفته است:  در مورد وی گفته

مسلم و زراره که چھار عبارتند از: برید بن معاویه عجلی، ابوبصیر، محمد بن ھا  آن ده:
نبودند، ھا  این داران خدا در رابطه با حالل و حرام او ھستند و اگر انسان نجیب و امانت

 .٣»شد و کھنه می گشتهآثار نبوت منقطع 
که بر  است ھمچنین ابن مطھر حلی وی را از جمله راویان مورد اطمینانی دانسته

 .٤شود تکیه و اعتماد میھا  آن روایات
است و این و دیگر روایات منقول از امام صادق در مدح و ثنای ایشان یک سوی جریان 

 ی ابوبصیر بر در خانه«که گفت:  است دیگر کشی از حماد ناب روایت کرده از سوی
ابوعبدالله نشست تا به وی اذن دخول بدھد، اما اجازه داده نشد، پس ابوبصیر گفت: اگر ما 

و بر  ید: سگی آمد و پایش را بلند نمودگو داد. راوی می داشت، به ما اجازه می را دوست می

                                           
 ، حسین طبرسی.٤/٩٥سائل: خاتمة مستدرك الو -١

 .١٥٤همان، ذیل شرح حال مفضل بن عمر، شماره:  -٢

؛ إن جعفر الصادق قال: "بشر المخبتین بالجنة: برید بن ٦٨رجال الکشي، ذیل شرح حال ابوبصیر، شماره:  -٣

هؤالء انقطعت  معاویة العجلي وأبا بصیر ومحمد بن مسلم وزرارة أربعة نجباء أمناء الله فـي حالله وحرامه لوال

 أثار النبوة واندرست".

 .١٣٧نگا: رجال الحلي، ص:  -٤
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روی صورت او ادرار کرد، ابوبصیر گفت: اف اف این دیگر چیست؟ دوستش گفت: سگی 
 .١»و ادرار کردبود که بر صورت ت

شد و ابوبصیر  ھای امامان می که وی در حال جنابت وارد خانه است کشی روایت کرده 
 ٢کرد. امام صادق را متھم به جمع مال و حب دنیا می

وی معتقد به امامت موسی کاظم نبود و وی را به عدم علم و شناخت احکام متھم 
 ٣کرد. می

از او خسته و زده شده  ÷ ابوعبدالله«گوید:  در پایان ابن الغضائری در مورد او می 
 .٤»بود و اصحاب او در مورد وی اختالف دارند

گروھی از متأخرین وقتی «گوید:  طبرسی در پایان "المستدرك" در مورد ابوبصیر می  
 است گفتند: در حدیث صحیح از ابوبصیر آمده خواستند به خبر ابوبصیر عمل کنند، می می

یا  گفتند: وی واقفی می ،خواستند به روایت او عمل نمایند نمی که گفت؛ و زمانی که
 .٥»مشرک و یا ضعیف است

ھا  آن ترین راویان شیعه و ناقالن احادیث درنتیجه در رابطه با ابوبصیر که یکی از بزرگ
توان به درستی  نمیاست، آرا و اقوال متعارض و متضادی وارد شده است تا جایی که 

باید بر کدام یک اعتماد و تکیه نمود؛ وقتی وضع ابوبصیر اینگونه است، وضع  تشخیص داد
 دارند چه خواھد بود؟!!او از  تر ای پایین  مرتبهو حال کسانی که 

 زرارة بن أعین
گوید:  ی مییوی یکی از راویان بزرگ شیعه است که روایات زیادی نقل کرده است؛ خو

این درحالی است که در رجال کشی در مورد ». درس مورد) می ٢٤٩٠روایات زراره به («

زراره از یھود و : «»زرارة شّر من اليهود والنصارى«که امام صادق گفت:  است زراره آمده
 ».نصاری بدتر است!

                                           
 .٦٨رجال الکشي، ذیل شرح حال ابوبصیر، شماره:  -١

 همان. -٢

 .٦٨رجال الکشي، ذیل شرح حال ابوبصیر، شماره:  -٣

 .٢/٣٤جامع الرواة، اردبیلی حائری:  -٤

 .٥/٢٨٠خاتمة المستدرك، طبرسی:  -٥
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كذب علّي واهللا كذب علّي واهللا، لعن اهللا «گوید:  ھمچنین ابوعبدالله در مورد زراره می

، به خدا است به خدا سوگند زراره بر من دروغ بسته: «»ارةزرارة لعن اهللا زرارة لعن اهللا زر
سوگند بر من دروغ بسته است، خداوند زراره را لعنت کند، خداوند زراره را لعنت کند، 

 ».خداوند زراره را لعنت کند

ما أحدث أحد يف اإلسالم ما أحدث «از ابوعبدالله روایت است که به ابوبصیر گفت: 

 : »لعنة اهللازرارة من البدع، عليه 
ای که زراره در اسالم بدعت به وجود آورد، ھیچکس به وجود نیاورد، لعنت  به اندازه«

 ».خداوند بر او باد
از «در کتاب "رجال الکشی" و "تنقیح المقال" مامقانی از زراره روایت است که:  

ه ـشريك ل ده الـأشهد أن ال إله إال اهللا وح«در مورد تشھد پرسیدم، گفت:  ÷ ابوعبدالله

. گفتم: التحیات والصلوات؟ گفت: التحیات والصلوات. »ده ورسولهـدا عبـد أن محمـوأشه
پرسم؛  وقتی خارج شدم، با خود گفتم: اگر فردا با او مالقات نمایم در مورد تشھد از او می

فردای آن روز از وی در مورد تشھد پرسیدم و ایشان ھمان پاسخ را داد، گفتم: التحیات 
لوات؟ گفت: التحیات والصلوات. پس آن ھنگام که خارج شدم، بادی در ریش او رھا والص

 .١»کردم و گفتم: ھرگز رستگار نشود
در ھا  آن ھای شیعه که یکی از راویان این است بزرگداشت امامان آل بیت در کتاب

 .٢کند امامی از امامان باد رھا می ی چھره

 برید بن معاویه عجلی

عبارتند از: ھا  آن مخلصان متواضع را به بھشت بشارت ده،«گوید:  می ÷ امام صادق
برید بن معاویه عجلی، ابوبصیر، محمد بن مسلم و زراره که چھار انسان نجیب و 

                                           
عن التشهد فقال: أشهد أن ال إله إال الله وحـده ال شریك لـه وأشهـد أن  ÷ "سألت أبا عبد اللهعن زرارة قال:  -١

محمـدا عبـده ورسوله. قلت: التحیات والصلـوات ؟ قـال: التحیات والصلوات، فلما خرجت قلت: إن لقیته 

؟ قال: التحیات والصلوات. ألسألنه غدا فسألته من الغد عن التشهد، فقال کمثل ذلك قلت: التحیات والصلوات

ُت في لحیته، وقلت ال یفلح أبدا". 
ْ

َرط
َ

 فلما خرجت ض

 .٦٢: ی رجال الکشی، شرح حال زراره بن أعین، شماره -٢
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نبودند، آثار نبوت منقطع ھا  این داران خدا در رابطه با حالل و حرام او ھستند و اگر امانت
 ».شد و کھنه می گشت می

خداوند برید «که گفت:  است روایت کرده ÷ ت که کشی از ابوعبداللهاین درحالی اس
 ١».و زراره را لعنت کند

 محمد بن مسلم
ترین راویان شیعه و یکی از نجبا و امینان چھارگانه است، کسانی که  وی یکی از موثق

و بر زبان او  است در روایت گذشت، ولی با این وجود امام او را لعنت کردهھا  آن ذکر
گفت:  است! از مفضل بن عمر روایت است که: از ابوعبدالله شنیدم می خوانده شدهملعون 

خداوند محمد بن : «»اهللا محمد بن مسلم، كان يقول: إن اهللا ال يعلم الشيء حتى يكون لعن«
گفت: خداوند ھیچ چیزی را تا زمانی که رخ  مسلم را لعنت کند، وی (محمد بن مسلم) می

 ».داند ھد، نمیند

يا أبا الصباح هلك «شنیدم که فرمود:  ÷ از ابوالصباح روایت است که: از ابوعبدالله 

ای ابوالصباح شک کنندگان در دین خود : «»المرتيثون يف أدياهنم، منهم: محمد بن مسلم
 .٢»ھالک شدند و از جمله این افراد، محمد بن مسلم است

از تناقضات دین شیعه در رابطه با   ھایی ساده و اندک ھا و مثال موارد تنھا نمونه  این
 شان بود. رجال مھم

های پر پیچ و  های علمای شیعه و برخی روش هایی از نیرنگ نمونه
 ها خم آن

دانند فرد شیعی  دانند که گروھی از جوانان نزد آنان ھستند که می علمای شیعه می
در دین شیعه تقیه یک عبادت  برد، به خصوص که پیوسته در شک و تناقض به سر می

 ای که باعث ایجاد شک و تردید میان لهأمستحب است، حتی در رابطه با خودشان، مس
 شود. میھا  آن ھای و در رابطهھا  آن

                                           
 .١١٥: ی همان، ذیل شرح حال برید عجلی، شماره -١

 .٦٧همان، ذیل شرح حال محمد بن مسلم، شماره:  -٢
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گران شیعه ھنگام گفتگو و بحث و یا زمانی که از عقاید و عبادات خود  علما و دعوت
ھا در میان خودشان و در  ن سخنرانیگویند، به نیرنگ و فریب مشھورند، چه ای سخن می

دانند؛ چنانکه  را دشمن خود میھا  آن باشد، چه با کسانی کهھا  آن ھای ھا و حسینیه حوزه
شنویم که علمای شیعه برای اثبات مسایلی که در پی اثبات  و می کنیم میمشاھده  یگاھ

کنند، یا  ستدالل میھای بخاری و مسلم ا آنند، به تفاسیر و یا احادیث اھل سنت در کتاب
گویند روایات  له مورد اتفاق فریقین، یعنی سنی و شیعه است، یا میأگویند این مس می

 آمدهمتعدد و مستفیضی از سوی فریقین در این مورد وارد شده است، یا در کتاب فالنی 
یا یکی از امامان  / تیمیه نت مشھور است، ھمچون تألیفات ابنکه نزد اھل س است

و نیرنگ  گویند میو جالب اینجاست که در غالب موارد دروغ  ؛اھل سنت ی چھارگانه
 ی ھای اھل سنت نیامده است!! و این واقعا چھره کنند، یعنی آنچه ادعا دارند، در کتاب می

خطرناکی از نیرنگ و فریب است. پس ای شیعیان! سخنان مالھای خود را کورکورانه 
ھایی که برای به بار  ا از صحت مطالب و نسبتنپذیرید، بلکه جستجو و بررسی کنید ت

 اطالع حاصل کنید. ،گویند نشاندن نیرنگ خود می
، این است که ما ندیده و کند و تزکیه می نماید میپاک را ھا  آن آنچه اھل سنت و عقاید

ایم که امام و یا خطیب و سخنران سنی برای تأکید و اطمینان از صحت معلومات  نشنیده
ھای شیعه استناد نماید و این حقیقتی است که امکان انکار آن وجود ندارد  کتابخود، به 

 ھا موید این مطلب است. ھا و شنیده و دیده
دانند که غالب فرزندان شیعه با دیدن مصادر سنی، فریفته و شگفت  علمای شیعه می

عمامه به  زنند و تنھا راه چاره این شوند، به ھمین دلیل دست به این حربه می زده می
 ھای اھل سنت است. سرھا برای قانع کردن عوام شیعه، استدالل به کتاب

این است  به سرھا  شیعه توسط این عمامه ی از دیگر اشکال فریب و نیرنگ عوام ساده
تعدادی از علمای اھل «گویند:  ای را اثبات نمایند، به دروغ می لهأخواھند مس که وقتی می

عالمانی گمراه را که سنی  به این ترتیبو  »ا ما موافق ھستندله بأسنت نیز در فالن مس
، افرادی چون محمد بن عربی که نزد صوفیه ملقب دھند نسبت مینیستند، به اھل سنت 

به شیخ اکبر است، یا عبدالوھاب شعرانی که از صوفیان غالی و صاحب کتاب "الطبقات 
ا دیگر کسانی که علمای اھل سنت و ی ؛کتابی مملو از شرکیات و خزعبالت الکبری" است،

برحذر ھا  آن و امت را از اند را بیان نمودهھا  آن ھا و شرکیات در گذشته و حال بدعت
 اند. داشته
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در کتاب فالن «گویند:  از دیگر اشکال نیرنگ و فریب علمای شیعه این است که می
ا ھم آن مطلب در البته واقع». روایت آمده است فالنسنی، در جلد فالن و صفحه فالن، 

گویند، یا ممکن است آن روایت از  میھا  آن آن منبع آمده است اما نه به صورتی که
نقل ھا  آن ھای مخالفان و برای بیان حقایق اھل بدعت و اثبات گمراھی و انحراف کتاب

 شده باشد.
ھا  آن خود را به ی افسار اندیشهعلمای شیعه برای فریب آن دسته از عوام خود که 

 شوند. ھای متعدد و گوناگونی از نیرنگ و فریب متوسل می ، به اشکال و صورتاند سپرده
 دھند: علمای شیعه این کار را با تکیه و اعتماد بر دو چیز مھم و اساسی انجام می

رجوع ھا  آن یقین دارند که عوام شیعه نه به مصادر و منابع اھل سنت و نه علمای -١
 کنند. نمی

که  شان از ایشان؛ اطمینان دارند پیروان ی پیروی کورکورانهاز ھا  آن اطمینان -٢
شان را  ھای که دروغمنبعی  رس و جو در موردو نیز پھا  آن شان جرأت نقد پیروان

برخی از شیعیان پس از  بینیم اینجاست که میندارند.  ،دھند به آن نسبت می
 د.گرون اطالع از نیرنگ اساتید و مشایخ خود به مذھب اھل سنت می

و به خود زحمت  ایندنم میھا را تصدیق  مصیبت بدتر این است که عوام شیعه این دروغ
ھای اھل سنت  سی در کتاببه بحث و برر دھند برای اطمینان از آنچه گفته شده نمی

ذم و یا رأی و دیدگاه علمای اھل سنت را در رابطه با آنچه از معممین خود در  بپردازند
 اند، بشنوند. جلوه دادهھا  آن اند و تصویر زشتی که از اھل سنت شنیده نکوھش

ارائه  با ھدفجماعت ھای دروغ و نیرنگ علمای شیعه علیه اھل سنت و  یکی از نمونه
شیعه، مجلسی در کتاب "زاد  ی عبارت است از اینکه: عالمه ھا، آن دادن تصویر زشتی از

نیکوتر آن است که روز نھم و دھم محرم «.. وید: گ المعاد" خود در مورد روز عاشورا می
و تبرک  ÷ امیه این دو روز را بخاطر دشمنی با حسین روزه گرفته نشود، زیرا بنی

 ».گرفتند جستن به قتل او روزه می
مقصودشان اھل سنت است  –کنند که نواصب  از این جھت برخی از شیعیان گمان می

 گیرند! ین روزه میروز عاشورا را جھت شادی از قتل حس –
که تخیالت و آرزوھای درونی او  است گویم: مجلسی چیزی را به نگارش در آورده می

 خود ھیچ دلیل و مدرکی ندارد!!. ی اند و برای گفته به وی امال نموده
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روز عاشورا بخاطر  ی اند که روزه ھیچیک از علمای اھل سنت، از سلف تا خلف نگفته
ھای اھل سنت، روایت  شادمانی از قتل حسین است و مھمتر از ھمه اینکه در تمامی کتاب

 شود که این دروغ و گزافه را ثابت نماید. یا حدیث یا فتوا و یا مطلبی یافت نمی
ھای  ھای موجود در کتاب به عالوه مجلسی با گفتن این مطلب، با آن دسته از روایت

از «.. اند، مخالفت کرده است، از جمله:  روزه گرفتن روز عاشورا تشویق کرده شیعه که به

 ج رسول الله: «»يوم عاشوراء ج صام رسول اهللا«گوید:  روایت است که می ÷ ابوالحسن
 .١»روز عاشورا را روزه گرفت

 :»صيام يوم عاشوراء كفارة سنة«گوید:  اند که می روایت کرده ÷ از پدرش و جعفراز  
 .٢»روزه روز عاشورا کفاره گناھان یک سال است«

صوموا يوم عاشوراء التاسع والعاشر احتياطًا فإنه «گوید:  روایت است که می س از علی 

روز عاشورا، نھم و « :»كفارة السنة التي قبله وإن لم يعلم به أحدكم حتى يأكل فليتم صومه
گناھان سال قبل آن است و اگر کسی از شما  ی دھم را احتیاطا روزه بگیرید که کفاره

 .٣»اش را کامل نماید ندانسته خورد، روزه
داشت و شادی یاری خداوند به  تمام اھل سنت در سراسر دنیا روز عاشورا را به گرامی

گیرند و  و مؤمنان ھمراھش و غرق نمودن فرعون و قوم کافرش روزه می ÷ موسی
ھای اھل سنت مبنی بر استحباب روزه در  کتاب ترین احادیث صحیح بسیاری در صحیح

 این روز ذکر شده است.
مطرح نمودن بحث بغض و  ھا، آن ھای فریفتن عوام شیعه توسط علمای از دیگر نمونه

و اھل بیت است تا جایی که بسیاری از شیعیان گمان  س دشمنی اھل سنت با علی
ھا  کنند اھل سنت دشمن علی و اھل بیت ھستند و برای این ادعا تنھا به شنیدن قصه می

                                           
؛ حر عاملی در وسائل الشیعة: ٧/١٣؛ فیض کاشانی در الوافي: ٢/١٣٤؛ االستبصار: ٤/٢٩تهذیب األحکام:  -١

 .٣٧١-١٣/٣٧٠؛ الحدائق الناضرة: ٩/٤٧٥؛ جامع أحادیث الشیعة: ٧/٣٣٧

؛ ١٣/٣٧١؛ الحدائق الناضرة: ٩/٤٧٥؛ جامع أحادیث الشیعة: ٢/١٣٤؛ االستبصار: ٤/٣٠٠تهذیب األحکام:  -٢

 .٧/٣٣٧؛ حر عاملی در وسائل الشیعة: ٧/١٣ي، کاشاني: ؛ الواف١١٢جمال الدین در صیام عاشوراء، ص 

و بروجردی در جامع أحادیث  ١/٥٩٤این روایت را محدث شیعه حسین نوری طبرسی در مستدرك الوسائل:  -٣

 آورده است. ٩/٤٧٥الشیعة: 
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که دالیل واضح و روشن و محکمی وجود دارد که ثابت  کنند، درحالی ھا اکتفا می و حکایت
دارند و ما این را با  گرامی می و رندکند، تمامی اھل سنت علی و اھل بیت را دوست دا می

سرای شیعی  کنیم نه به مجرد قصه و حکایت که کار واعظان داستان دالیل خود ثابت می
 است.

ھا و منابع حدیثی و فتاوای اھل  دلیل واضح و صریح ما این است که در تمامی کتاب
ه است و سنت ھیچگونه عیبجویی، ایراد طعن و نقصی نسبت به علی و اھل بیت وارد نشد

ھای اھل  ھای گزاف و دروغ خود، چیزی از کتاب توانند برای حکایت علمای شیعه نمی
 باشد.ھا  آن سنت بیاورند که دلیلی برای

دانند و  را اولین مسلمان از میان کودکان می س بلکه اھل سنت و جماعت علی
نبوت  ی در خانهمعتقدند که خداوند متعال با اسالم آوردن وی در دوران نوجوانی، تربیت 

راشد  ی و ایشان چھارمین خلیفه ، ایشان را گرامی داشتج و سپس با دامادی پیامبر
است و از مکه به مدینه ھجرت کرد و در حدیبیه و سایر میادین به جز جنگ تبوک، حاضر 

در جنگ تبوک وی را جانشین خود در مدینه قرار داد؛ ایشان در  ج بود، زیرا رسول خدا
بر گردن تمامی اھل سنت  س و علی دق و خیبر مورد امتحان قرار گرفتبدر و احد و خن

بیعت دارد، زیرا چھارمین خلیفه راشد است و به بھشتی بودن ایشان گواھی داده شده 
قبل  ی کرد و ایشان پس از سه خلیفهاست و خداوند متعال ایشان را به فیض شھادت نایل 

 است. ج رسول الله ی از خود، داناترین و برترین صحابه و چھارمین خلیفه
ایمان است و بغض و دشمنی با ایشان،  ی ، عالمت و نشانهس علی دوست داشتنبلکه 

ھای حدیثی اھل سنت و در صحاح، این قول  کتاب ترین مھمنفاق؛ در  ی عالمت و نشانه

ِّ «گوید:  که می است آمده س علی ِّ�
ُ ْ
 النََّسَمَة، إِنَُّه لََعْهُد انلَّيِبِّ األ

َ
َبََّة، َوَ�َرأ

ْ
ي فَلََق احل ِ

َّ
 ج َواذل

 ُمنَافٌِق 
َّ

 ُ�بِْغَضِ� إِال
َ

 ُمْؤِمٌن، َوال
َّ

بَِّ� إِال ِ�ُ 
َ

ْن ال
َ
: أ َّ که دانه را شکافت و  یسوگند به ذات: «١»إِيلَ

است که: جز مؤمن کسی مرا دوست  ج و پیمان پیامبر امی ، این عھدانسان را آفرید
 ».ندارد کسی با من دشمنیدارد و جز منافق  نمی
که بر صحت آن اتفاق است،  بود نمیھای اھل سنت جز ھمین حدیث  اگر در کتاب 

 با علی، کافی بود.ھا  آن برای تزکیه اھل سنت از افترا و تھمت بغض و دشمنی

                                           
 .٢/٥٧؛ مسند امام احمد: ٧٨مسلم، شماره:  -١
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که داللت بر  است سیار و اخبار ثابت و مشھوری وارد شدهھمچنین احادیث صحیح ب
 مکانت و فضل و برتری ایشان دارد، از جمله:

ْعِطَ�َّ َهِذهِ «در روز خیبر فرمود:  ج روایت است که رسول الله س از سھل بن سعد
ُ َ
أل

 َ ُ ىلَعَ يََديِْه، ُ�ِبُّ ا�َّ ايََة َغًدا رَُجًال َ�ْفتَُح ا�َّ ُ الرَّ
ُ

ُ َورَُسوهل بُُّه ا�َّ ُ َوُ�ِ ، قَاَل: َ�بَاَت »َورَُسوهلَ
ِ َص�َّ اُهللا  ْصبََح انلَّاُس َغَدْوا ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

َ
ا أ ُهْم ُ�ْعَطاَها، فَلَمَّ ُّ�

َ
انلَّاُس يَُدوُ�وَن يَلْلَتَُهْم �

ْن ُ�ْعَطاَها، َ�َقاَل: 
َ
ْ�نَ «َعلَيِْه وََسلََّم لُكُُّهْم يَرُْجو أ

َ
يِب َطاِلٍب  أ

َ
ُّ ْ�ُن أ ِ ». يلَعِ فَِقيَل: ُهَو يَا رَُسوَل ا�َّ

رَْسلُوا إيَِلْهِ «�َْشتيَِك َ�يْنَيِْه، قَاَل: 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف ». فَأ يِتَ بِِه َ�بََصَق رَُسوُل ا�َّ

ُ
فَأ

ْن لَْم يَُ�ْن بِهِ 
َ
 َحىتَّ َكأ

َ
ُ، َ�رَبَأ

َ
،  َ�يْنَيِْه وََداَع هل ِ : يَا رَُسوَل ا�َّ ٌّ ايََة، َ�َقاَل يلَعِ ْ�َطاُه الرَّ

َ
وََجٌع، فَأ

قَاتِلُُهْم َحىتَّ يَُ�ونُوا ِمثْلَنَا؟ َ�َقاَل: 
ُ
 «أ

َ
َل �َِساَحِتِهْم، ُ�مَّ اْدُ�ُهْم إىِل اْ�ُفْذ ىلَعَ رِْسِلَك َحىتَّ َ�ْ�ِ

ُب َعلَيِْهْم ِمنْ  ْخرِبُْهْم بَِما َ�ِ
َ
ُ بَِك رَُجًال  اإلِْسَالِم، َوأ ْن َ�ْهِدَي ا�َّ

َ َ
ِ أل ِ ِ�يِه، فََوا�َّ َحقِّ ا�َّ

ْن يَُ�وَن لََك مُحُْر انلََّعمِ 
َ
فردا پرچم جھاد را به مردی خواھم داد : «١»َواِحًدا، َخْ�ٌ لََك ِمْن أ

دارند و خداوند بدست او خیبر  نیز او را دوست میھا  آن که الله و رسولش را دوست دارد و
اصحاب، شب را در حالی سپری کردند که در مورد شخصی که پرچم ». را فتح خواھد کرد

حاضر  ج نمودند. صبح روز بعد ھمه نزد رسول الله را بدست خواھد گرفت، اظھار نظر می
علی «فرمود:  ج شدند و ھریک امیدوار بود که پرچم، بدست او داده شود. رسول الله

». بفرستید او دنبالبه «کند. فرمود:  چشمش درد می یا رسول الله،گفتند: » کجاست؟
 س از آب دھان خویش به چشمان علی مالید و علی ج را آوردند. رسول الله س علی

پرچم را به او داد.  ج بالفاصله بھبود یافت؛ گویا ھیچ دردی نداشته است. آن گاه پیامبر
بدون عجله، «مسلمان شوند؟ فرمود: پرسید: آیا با آنان بجنگم تا آن که مانند ما  س علی

برسی؛ آنگاه آنان را به سوی اسالم فرابخوان و آنان ھا  آن ی برو تا به منطقهھا  آن به سوی
گاه کن. به الله سوگند که اگر  واجب میھا  آن را از حقوق الله متعال که در دین بر شود، آ

 ».شتران سرخ مو بھتر استی تو ھدایت نماید، برای تو از  الله، یک نفر را به وسیله
ھای اھل سنت، امامی مخلص معرفی شده است، از ھمین روست که  در کتاب س علی 

ترین سوارکار مشرکین  در جنگ خندق، با شخصی نیرومند به نام عمرو العامری که شجاع

                                           
 .٢٤٠٦؛ مسلم: ٤٢١٠بخاری:  -١
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گیرد و در پایان علی بر دشمنش  جنگد و نبردی طوالنی میان آن دو شکل می است، می
علی برای زند؛ وقتی  از اسب بر زمین می نموده و و او را زخمی و مجروح دوش میپیروز 

اندازد؛ این  آب دھان می علی ی ، بر چھرهکند جدا کردن سر از تن آن مشرک اقدام می
رود که گردن او را بزند، اما علی دست از  درحالی است که شمشیر علی در ھواست و می

گوید: من  شود، می وقتی از ایشان در این مورد سوال می کشد؛ و او را نمی دارد میسر او بر
من آب دھان انداخت،  ی اما زمانی که بر چھره بخاطر خداوند متعال با او جنگیدم،

خواھم بخاطر خود از او انتقام بگیرم، به ھمین خاطر نیز او را رھا  احساس کردم که می
 کردم.

اھل بیت کند، بیزارند، او را علی و  عیب و نقصی را متوجهاھل سنت از کسی که 
 دھند. و در دیانتش مورد اتھام قرار می دانند میدشمن خود 

گویند:  به عوام خود و مردم، این است که می نسبتھای علمای شیعه  از دیگر نیرنگ
در ھا  آن دارد و اینکهھا  آن ی له داللت بر تفرقهأاھل سنت چھار مذھب دارند و این مس

 دارند. اصول با ھم اختالف
 منظور علمای شیعه امامان چھارگانه است که عبارتند از:

 ھـ)، امام مذھب حنفی.١٥٠ – ٨٠امام ابوحنیفه نعمان ( -
 ھـ)، امام مذھب مالکی.١٧٩ – ٩٣امام مالک بن انس ( -
 ھـ)، امام مذھب شافعی.٢٠٤ – ١٥٩امام محمد بن ادریس شافعی ( -
 مذھب حنبلی.ھـ)، امام ٢٤١ – ١٦٤امام احمد بن حنبل ( -

 گویم: من به شیعیان منصف می
 حقیقت این است که امابرخی بر این باورند که میان امامان چھارگانه اختالف است 

و در بسیاری از فروع با یکدیگر اتفاق دارند و اگر عالمی از  کامالدر تمامی اصول ھا  آن
د، در نسبتی که به اھل علمای شیعه بتواند اختالف امامان چھارگانه را در اصول ثابت کن

 دھیم. حق میھا  آن اند به سنت داده
اما اختالف امامان چھارگانه در مسائل فرعی، امری گریزناپذیر است و دالیل قانع 

ای دارد؛ علما بخاطر اسباب و عوامل متعددی با یکدیگر اختالف دارند، گاه حدیثی  کننده
برخی دیگر خیر، گاه حدیثی صحیح رسد و نزد  صحت می ی نزد برخی از آنان به درجه

رسد و به آن  است، اما دارای نصی معارض است، اما این حدیث معارض به این عالم می
رسد .. و دیگر  له به فالن عالم نمیأرسد، گاه نص موجود در مورد فالن مس عالم نمی
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 شود؛ ھمچنین برای کسی که از مذھب معینی اسباب و عواملی که منجر به اختالف می
کند، جایز است که در مسائل اجتھادی از مذھبی غیر از مذھب امام خود  تبعیت می

 ھا نباشد. رخصت جستجویپیروی کند، البته مادامی که در 
ای برای پذیرش  کنم که مقدمه را نقل می ج در ذیل حدیثی از احادیث گرانقدر پیامبر

از احزاب باز  ج گوید: وقتی پیامبر روایت است که می ب له است: .. از ابن عمرأاین مس

 يِف بَِ� قَُر�َْظةَ «گشت، فرمود:  می
َّ

َحٌد الَعرْصَ إِال
َ
ھیچیک از شما نماز عصر را « »:َال يَُصلَِّ�َّ أ

دریافتند؛ برخی گفتند: تا  در راهنماز عصر را ھا  آن برخی از». نخواند مگر در بنی قریظه
خوانیم،  و برخی دیگر گفتند: بلکه آن را می خوانیم م، نماز عصر را نمیای یدهبه آنجا نرس

پیامبر این نبوده است (بلکه مقصود تعجیل در رفتن به آنجا بوده است)، این  مقصودزیرا 
  ١.مالمت و عتاب نکردرا ھا  آن مطرح شد و ایشان ھیچیک از ج موضوع نزد پیامبر

کشیدن بلند نظری و بزرگ منشی این دین  منظور ما از ذکر این حدیث، به تصویر
کنند، اما  با یکدیگر اختالف می ج ای که صحابه در برابر رسول الله حنیف است، بگونه

به دنبال حق بودند و در راه حق ھا  آن ی ، زیرا ھمهکند را مالمت نمیھیچیک  ج پیامبر
ارد و آنکه تالش کوشیدند، پس ھرکس تالش کند و به رأی و نظر درست برسد، دو اجر د

پاک و پالوده و ھا  آن ھای تمامی کند، اما رأیش به خطا رود، تنھا یک اجر دارد، زیرا نیت
بوده است؛ درنتیجه سلف صالح ما  ج و رسولش أل سالم بود و آن رسیدن به رضایت الله

داشتند و سلف و خلف این امت اتفاق دارند بر مجتھدی که  بر این منھج روشن گام بر می
 در اجتھاد خود به خطا رود، مالمتی نیست.

که احتمال چندین وجه را دارد و  است پس اختالف امامان چھارگانه، در فروعی بوده
و اصحاب ایشان نیز روی داده است، ولی با این وجود  ج این حالت در زمان رسول الله

کرد روی نداد و ھیچیک دیگری را متھم نھا  آن ھیچ چند دستگی و شکافی میان
مردمان بھترین قرن بودند و امامان چھارگانه و شاگردان ایشان نیز ھا  آن که درحالی

اینگونه بودند و گناه تعصبی که اکنون بر مذاھب حاکم است بر دوش مقلدان متعصب 
خواھند الفت و بلند نظری اسالم را  است و خداوند متعال و رسولش و اسالم از آنانکه می

 رند.زشت جلوه دھند، بیزا

                                           
 ، در الجهاد والسیر.١٧٧٠الة الخوف؛ متن از بخاری است؛ مسلم: ، در ص٩٤٦بخاری:  -١
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برای ھیچکس حالل نیست که قول ما را برگزیند مادامی «گوید:  می / ابوحنیفه امام
بر کسی که دلیل مرا «گوید:  و می »ایم داند ما این قول را از کجا دریافت کرده که نمی

وییم و گ داند، حرام است که به کالم من فتوا دھد، زیرا ما بشریم و امروز سخنی می نمی
اگر سخنی گفتم که مخالف با کتاب الله و خبر «گوید:  و می »گردیم می فردا از آن باز

 ».بود، آن را ترک کنید ج رسول الله
شوم؛ در  گویم و دچار خطا می من بشر ھستم و درست می«گوید:  می / امام مالک

رای و نظر من دقت کنید، ھرآنچه با کتاب و سنت موافق بود، بگیرید و ھرآنچه با کتاب و 
گر اینکه سخن وی مپس از پیامبر کسی نیست «گوید:  و می »ترک کنید ،وافق نبودسنت م

 ».قابل پذیرش و رد است
 ج ھای رسول الله ھیچ کسی نیست مگر اینکه سنتی از سنت«گوید:  می / امام شافعی

ماند، پس ھرگاه سخنی و یا اصلی را بیان  و یا بر او پوشیده می ماند میاز دیدش پنھان 
مخالف با آن را گفته بود، پس سخن درست و حق آن است که  ج نمودم که رسول الله

گوید:  و می »ھمان دیدگاه من است ج فرموده است و قول رسول الله ج رسول الله
در قول من «گوید:  و می »صحت رسید، ھمان مذھب من است ی ھرگاه حدیثی به درجه«

دیدید، برگیرید و اگر مخالف با آن  ج ، اگر آن را موافق با حدیث رسول اللهدقت کنید
 ».دیدید، به دیوار بزنید

ای فتوایی صادر کردم، اما  لهأھرگاه پیرامون مس«گوید:  می / احمد بن حنبل امام
کردند که برخالف  نقل ج اھل نقل در مورد ھمان موضوع خبری صحیح از رسول الله

ز مرگ خود از قول خود رجوع قول من بود، بدانید که من در زمان حیات و حتی پس ا
مان  م و نه از مالک و نه شافعی و اوزاعی و ثوری، از ھیچ کدا نه از من«گوید:  و می »کردم

 ».گرفتندھا  آن تان را) از آنجایی برگیرید که تقلید نکنید، بلکه (مسائل دین
ھای  ھای نیرنگ و فریب علمای شیعه این است که به حدیثی از کتاب از دیگر نمونه

و سپس با تزویر و تحریف معانی آن، آن را بر مبنای ھوی و  کنند میاھل سنت استدالل 
 ج کنند؛ مثال در یکی از احادیث صحیح بخاری آمده است که پیامبر ھوس خود تأویل می

عایشه اشاره کرد و فرمود:  ی خواند، به سوی خانه به میو خط بود که بلند شده درحالی
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يَْطانِ « ِفتْنََة ِمْن َحيُْث َ�ْطلُُع قَْرُن الشَّ
ْ
ِفتْنََة هُهنَا ال

ْ
ِفتْنََة هُهنَا ال

ْ
فتنه از آنجاست، : «١»هُهنَا ال

و در روایتی  »کند ایی که شاخ شیطان طلوع میفتنه از آنجاست، فتنه از آنجاست، از ج

قِ «ده است: دیگر آم ُ�ْفِر قِبََل الَْمرْشِ
ْ
ُس ال

ْ
  ».راس کفر از سوی مشرق است«: ٢»َرأ

 ل عایشه ی گویند: فتنه از خانه برخی از علمای شیعه با استناد به این روایت می
 گیرد. شکل می

باشد، سخنی دروغ،  می ل عایشه ی گوید: منظور آن، خانه این دیدگاه شیعه که می
اند،  گزاف و بھتان است، زیرا شیعه احادیث دیگری را که بیانگر معنای حقیقی این حدیث

حالی را در ج رسول الله«گوید:  که می ب اند، از جمله روایت عبدالله بن عمر رھا کرده

ُهنَا، ِمْن َحيُْث َ�ْطلُُع قَْرُن الِفتْنَُة َها ُهنَا الِفتْنَُة َها «و گفت:  دیدم که به مشرق اشاره نمود
يَْطاِن،  ْمِس  -الشَّ ْو قَاَل: قَْرُن الشَّ

َ
گاه باشید، فتنه از آنجاست. فتنه از آنجاست. از : «٣»-أ آ

 ».آید بیرون می - محل برآمدن خورشیدیا گفت  –آنجا که شاخ شیطان 
اھل عراق، شما را  ای: «گوید روایت است که میدر بخاری از سالم بن عبدالله بن عمر  

شوید که  کنید و اعمالی را مرتکب می که در مورد چیزھای کوچک سؤال می است چه شده
گفت: از رسول الله شنیدم  گناه بسیار بزرگی دارد! از پدرم عبدالله بن عمر شنیدم که می

ِفتْنََة تيَِجُء ِمْن َهاُهنَا«که فرمودند: 
ْ
با دستش بسوی مشرق و  »آید فتنه از اینجا می: «»إِنَّ ال

يَْطانِ «اشاره نمود.   .٤»کند از آنجا که دو شاخ شیطان طلوع می: «»ِمْن َحيُْث َ�ْطلُُع قَْرنَا الشَّ
آید و  که از آن ایراد اتھام تناقض به پیامبر الزم می عقیمشگفتا از این فھم و درک 

ای  کند و مطابق این دیدگاه، وحی داخل خانه شیطان معرفی می ی خانه ایشان را ھم
 کند. شد که شاخ شیطان از آنجا طلوع می می

                                           
 .٣١٠٤: ی صحیح بخاری، شماره -١

 .٣٣٠١؛ بخاری: ٥٢: ی مسلم، شماره -٢

 ٧٠٩٢بخاری:  -٣

 باشد. . متن از مسلم می٢٩٠٥؛ مسلم: ٧٠٩٣بخاری:  -٤
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است؛  ج گیری از دین اسالم و پیامبر خردهفھم و درک شیعه از حدیث خانه عایشه، 
در آن مأوی و مسکن گزید و  ج پیامبر است و پیامبر ی عایشه ھمان خانه ی چرا که خانه

 آمدند. ز ھر سو برای یادگیری اسالم بسوی آن میمردم ا
و  ج آنکه به زیارت مسجد النبی در مدینه آمده باشد، دیده است که مکان دفن پیامبر

 است. ل شریف ایشان در حجره عایشه ی روضه
تواند بپذیرد که شاخ شیطان از این مکان پاک و شریف طلوع  مگر انسان عاقل می

 کند؟!
ت: شیعه (با این گفته) به کلیت دین طعنه وارد کرده است و گمان رو باید گف از این

 کند کار نیکی انجام داده است! می
ھا جھت مشرق است و اینگونه  بنابراین مقصود و منظور حدیث، این است که منشأ فتنه

 نیز واقع گشت.
در بیماری وفات خویش،  ج که پیامبر است ھای اھل سنت آمده در کتاب ھمچنین

عایشه را برگزید تا در آنجا از ایشان پرستاری شود و وفات ایشان درحالی روی داد  ی خانه
 قرار داشت. ل که سر مبارک ایشان، در میان سینه و گلوی ام المومنین عایشه

زمانی شروع شد که  ج بیماری رسول خدا«روایت است که:  ل از مادرمان عایشه
فردا کجا ھستم؟ پس از ھمسران خود اجازه فرمود:  میمونه بود و ایشان می ی در خانه

نیز به ایشان اجازه دادند، پس در ھا  آن عایشه پرستاری شود و ی خواست که در خانه
 .١»من بود تا اینکه در ھمان روزی که نوبت من بود، وفات یافت ی خانه

ھای دیگر نیرنگ و فریب علمای شیعه نسبت به عوام خود، این است که  از نمونه
یند: ابوبکر آنگاه که فاطمه برای دریافت ارث فدک نزد او آمد، به فاطمه ظلم کرد و گو می

فاطمه از ابوبکر ناراحت و خشمگین شد و او را ترک کرد و تا زمان مرگش با او سخن 
 نگفت.
کنند: .. از محمد  استدالل می است ھا به حدیثی که در صحیح مسلم و غیره آمده آن

روایت  ل یث، از عقیل، از ابن شھاب، از عروه بن زبیر از عایشهبن رافع از حجین، از ل
شخصی را نزد ابوبکر صدیق فرستاد تا  ج است که به او گفت: فاطمه دختر رسول الله

                                           
 .٤١٨: ی مسلم، شماره -١
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، از آنچه خداوند در مدینه و فدک به ایشان بخشیده بود ج میراث بجا مانده از رسول الله

َال نُورَُث «فرمود:  ج ابوبکر گفت: ھمانا رسول اللهو نیز خمس خیبر را مطالبه نماید؛ پس 
نَا َصَدقَةٌ 

ْ
گذاریم،  گذاریم، آنچه می ما (پیامبران) از خود میراثی بر جای نمی: «»َما تََر�

مند است و بخدا سوگند من چیزی از  ھمانا آل محمد از این مال بھره». صدقه است
 ج دھم و آنگونه که رسول الله ، تغییر نمیداد در زمان خود می ج ای را که رسول الله صدقه

 ١کنم. می عملعمل کرد، من نیز ھا  آن در مورد
و باقی آن را رھا  اند گویم: علمای شیعه ابتدای این حدیث را گرفته با یاری الله می

نَا َصَدقَةٌ «است:  ج کنند و آن این قول پیامبر می
ْ
در رد  ج ؛ سخن پیامبر»َال نُورَُث َما تََر�

این شبھه واضح و مبرھن است و این مطلب به وضوح بر حرص ابوبکر بر اجرای وصیت 
 داللت دارد.  ج رسول الله

مطابق با فھم عقیم علمای شیعه نسبت به این روایت و ظالم دانستن ابوبکر، باید 
ز گویید، علی دوچندان ظالم است؛ یک اینکه: ایشان ا گفت: اگر اینگونه است که شما می

گاه او بعد از خداوند متعال برای  ارث فاطمه دفاع نکرد و به عنوان شوھر فاطمه و تکیه
در زمان خالفت خود  س حمایت از او و حقوقش، آن را از ابوبکر نگرفت. دوم اینکه: علی

 نداد.ھا  آن میراث فرزندان فاطمه را به
بوبکر مطالبه نمود، در آیا شیعه حتی یک روایت ضعیف مبنی بر اینکه علی فدک را از ا

 اختیار دارند؟!
د، زیرا فدک میراث فاطمه نبوده است، اما شیعه کن اھل سنت ھیچکس را مالمت نمی

 کند؟! کند، پس چرا علی را مالمت نمی که ابوبکر را مالمت می
و ھمسران  پرسم که چرا ارث را تنھا به فاطمه داده در اینجا از علمای شیعه این را می

 سھم و نصیبی ندارند؟! پس چراھا  این و عمویش عباس را فراموش کردید؟ مگر ج پیامبر
توانید ثابت کنید که  و ارث خود را از او مطالبه نکردند؟! آیا می ندنزد ابوبکر نرفتھا  این

ابوبکر به دخترش عایشه ام المؤمنین از آن میراث چیزی داده باشد؟ ھمچنین در مورد 
ای  مؤمنین حفصه. به عالوه ابوبکر و عمر از اموال میراث بھرهدختر عمر بن خطاب، ام ال

 نبردند، بلکه زاھدانه زندگی کردند. پس موضوع تنھا به فاطمه اختصاص ندارد.

                                           
 النورث ما ترکناه فهو صدقة. ج مسلم، کتاب الجهاد والسیر، باب قول النبی -١
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روایتی را از امام بلکه مرتضی (ملقب به علم الھدی) در کتاب "الشافي في اإلمامة"  
رسید در مورد  ÷ ابی طالب وقتی خالفت به علی بن«علی نقل کرده مبنی بر اینکه: 

گردانم که ابوبکر کنم چیزی را باز فدک صحبت شد و ایشان گفت: من از خداوند شرم می
 ».و عمر نیز آن را امضا کرد از آن منع نمود

شاید حکمت الله متعال در این حکم که پیامبران برای اھل خود میراثی  -والله اعلم  -
ای برای ایراد طعن به  له تبدیل به شبھهأکه این مس این باشد گذارند از خود به جای نمی

 ی مبنی بر اینکه ایشان طالب دنیا بود و جنگید تا ارثی برای ورثهنشود  ج نبوت پیامبر
خود بجای گذارد، ھمانگونه که ایشان خواندن و نوشتن بلد نبود تا گفته نشود که قرآن را 

 گفت تا از نبوت ایشان حفاظت شود. ساخته است و شعر نیز نمی ج خود پیامبر
را شخصیتی دنیا طلب به تصویر  ج ھای شیعه، پیامبر این درحالی است که کتاب

وقتی ابوالحسن (کاظم) نزد مھدی عباسی آمد، «اند؛ کلینی در کافی آورده است:  کشیده
، به صاحبانش بر است شده  دید که مشغول دادخواھی است و آنچه به ستم گرفته

اند، بر  گرداند؛ پس گفت: ای امیرالمؤمنین، چرا آنچه را که از ما بزور گرفته می
گردانند؟ وی گفت: موضوع چیست ای ابوالحسن؟ گفت: وقتی خداوند به دست  نمی

پیامبرش فدک را فتح کرد ...، پس مھدی به او گفت: ای ابوالحسن، حدود آن را برای من 
حد اول آن، کوه احد است، حد دوم آن عریش مصر است، حد سوم آن  مشخص کن، گفت:

 !!!١»سیف البحر است و حد چھارمش فاطمه الجندل (عراق) است
استحقاق  ل برد، پس فاطمه از سویی دیگر مطابق با دین شیعه، زن ارث نمی

روایت است که  ÷ مادی پدرش را ندارد؛ در کتاب کافی از ابوعبدالله ی دریافت ترکه

إّن العلماء ورثة األنبياء، وذاك أّن األنبياء لم يوّرثوا درهمًا وال دينارًا، وإنما وّرثوا «گفت: 

ھمانا علما وارثان پیامبرانند و پیامبران درھم و دیناری از خود : «»أحاديث من أحاديثهم
 ».گذارند گذارند، بلکه احادیث خود را بجای می بجای نمی

                                           
رد؟ فقال له: وما ذاك یا أبا «...  -١

ُ
ورّد علی المهدي، ورآه یرّد المظالم، فقال: یا أمیر المؤمنین! ما بال مظلمتنا ال ت

ها لي، … فدك ج الحسن؟ قال: إّن الله تبارك وتعالی لّما فتح علی نبیه
ّ

، فقال له المهدي: یا أبا الحسن! حد

 ».ها جبل أحد، وحد منها عریش مصر، وحد منها سیف البحر، وحد منها دومة الجندلفقال: حد من
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اند و طوسی در "التھذیب" و مجلسی در  خمینی و مجلسی تصحیح کردهاین حدیث را 
در  ÷ که گفت: از ابوعبدالله است "بحار األنوار" با لفظ دیگری از میسر روایت کرده

لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما األرض «مورد میراث زنان پرسیدم، گفت: 

شود ولی  و بنا و چوب و نی به زنان داده میقیمت خشت : «»والعقار فال ميراث لهن فيهما
 ».برند از زمین ارث نمی

النساء ال يرثن من األرض «روایت است که گفت:  ÷ از محمد بن مسلم از ابوجعفر 

بن أعین از یکی از آن  عبدالملکو از  .»برند رث نمیزنان از زمین ا: «»وال من العقار شيئًا

زنان از خانه، ملک و : «»نساء من الدور والعقار شيًئاليس لل«دو امام روایت است که گفت: 
 ».ارث ندارند ی زمین سھمیه

و تا وقت  خشمگین شد س از ابوبکر ل شیعه که فاطمه ادعایاما در مورد این 
ترین و  ھای خودشان و از موثق گوییم: این افترا را از کتاب مرگ با ایشان صحبت نکرد، می

گوییم، در شرح ابن ابی الحدید بر "نھج  شان، یعنی "نھج البالغة" پاسخ می ترین منابع مھم

 عندما غضبت الزهراء مشى إليها أبو بكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب«البالغة" آمده است: 

و برای عمر  مگین شد، ابوبکر نزد ایشان رفتبعد از آنکه زھرا خش: «»إليها فرضيت عنه
 .١»طلب شفاعت کرد و فاطمه از او راضی شد

ترین عالم شیعی  شود؛ بزرگ ھای شیعه محسوب می ترین کتاب نھج البالغة از صحیح
البالغه از نظر  کتاب نھج«گوید:  می» مستدرك نھج البالغة«ھادی کاشف الغطاء در کتاب 

 –گوید  تا آنجا که می –رود ...  ھای اسالمی به شمار می ترین کتاب رتبه و جایگاه، از بزرگ
یابد و  شود و ھرکس بدان تمسک جوید، نجات می ھر که از آن طلب نورانیت کند، منور می

و نیز  ».برای آنکه بدان تکیه کند، برھان است و برای آنکه در آن تدبر نماید، ِخرد است
ھا و آدابی که در نھج البالغه است  ھا، حکمت ھا، وصیت ھا، نامه تمامی خطبه«گوید:  می

و اھل  ج ھای معتبر، از پیامبر ھمانند روایاتی است که در جوامع اخبار صحیح و کتاب
 .٢»بیت ایشان نقل شده است

                                           
 .٥/٥٠٧؛ شرح البالغة، ابن هیثم: ١/٥٧نگا: شرح نهج البالغة، ابن ابی الحدید:  -١

 .١٩١مستدرك نهج البالغة، کاشف الغطاء، ص:  -٢
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فرار از این برای ھا  آن کنیم، برخی از وقتی شیعه را با این حقایق روشن روبرو می
 آن را به فاطمه بخشیده است؟! ج و پیامبر است گویند: فدک ھبه بوده مخمصه می

و  کنند که به فاطمه گرایش داشت می را متھم ج ای اھل انصاف ببینید چگونه پیامبر
و به دیگر فرزندان خود چیزی نداده است؛ ببینید چگونه  بخشید از مالشتنھا به ایشان 

جایز  ج دھند، آیا گفتن چنین مطلبی در حق پیامبر نسبت می ج پیامبرظلم و باطل را به 
توانیم چنین چیزی را  عدالت میان فرزندان در اسالم، نمی ی است؟ ما بر مبنای نظریه
به عنوان پیامبر  ج توان چنین تصوری داشت که رسول الله بپذیریم. پس چگونه می

 دھد، مرتکب جور و ستم شود (پناه بر خدا)؟! معصوم که گواھی به جور و ستم نمی

ُ ٱيُوِصيُ�ُم ﴿فرماید:  خداوند متعال می ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ  �َّ
َ
ی  الله درباره« ]١١[النساء:  ﴾ِ�ٓ أ

َ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  و می »کند تان به شما سفارش می فرزندان َّ�  ِ ُمُر ب
ۡ
[النحل:  ﴾ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱيَأ

است که  روایت س و از نعمان بن بشیر .»دھد به راستی الله به عدل و احسان فرمان می« ]٩٠
گوید: مادرش دختر رواحه از پدر نعمان (که شوھرش بود) خواست بخشی از اموالش  می

مادر نعمان ھمچنان را به نعمان ببخشد. بشیر این ماجرا را یک سال به تأخیر انداخت (و 
اش اصرار داشت)، در نھایت بشیر چیزی (غالم یا باغی) را به فرزندش ھبه  بر خواسته

به مالی که به فرزند من  ج شوم تا اینکه رسول الله کرد. مادر نعمان گفت: راضی نمی
و نزد رسول  من کودک بودم پدرم دستم را گرفت که ای گواھی دھد. پس درحالی داده
خواھد تو را بر  تیم. پدرم گفت: یا رسول الله مادر این بچه، یعنی دختر رواحه میرف ج الله

ٌ ِسَوى َهَذا؟  يَا �َِشُ� «فرمود:  ج ام گواه بگیرم. پیامبر مالی که به فرزندش داده لََك َودلَ
َ
: »أ

ُ�لَُّهْم َوهَ «گفت: بله. فرمود: » ای بشیر آیا غیر از این، فرزند دیگری نیز داری؟«
َ
ُ أ

َ
بَْت هل

فََال «گفت: نه. فرمود: ». ای؟ بخشیدهھا  آن ی آیا ھمانند این مال را به ھمه«: »ِمثَْل َهَذا؟
ْشَهُد ىلَعَ َجْورٍ 

َ
 أ

َ
 . ١»دھم پس مرا گواه نگیر زیرا من بر ظلم گواھی نمی« :»�ُْشِهْدِ� إًِذا، فَإِ�ِّ ال

ْوالَِدُ�ْم يِف الَعِطيَّةِ اْعِدلُوا َ�ْ�َ «در روایت بخاری آمده است:  
َ
در بخشیدن در « :٢»أ

و در روایت دیگری نیز در بخاری آمده است  »خود عدالت را رعایت کنید میان فرزندان

                                           
 .١٦٢٣: ی مسلم، شماره -١

 ).١٥٧/ ٣صحیح البخاري ( -٢
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َك ِمثَْل َهَذا؟«که:  ِ
َ

ْ�َطيَْت َسائَِر َودل
َ
آیا به دیگر فرزندانت نیز به ھمین اندازه « :»أ

ُقوا «گفت: نه، فرمود: ». ای؟ بخشیده ْوالَِدُ�مْ فَا�َّ
َ
َ َواْعِدلُوا َ�ْ�َ أ تقوای الھی پیشه « :»ا�َّ

گوید: پس بازگشت و  راوی می .»و در میان فررزندان خود به عدالت رفتار کنید کن
 .١بخشش خود را پس گرفت

و علمای شیعه آن را با  است وارد شدهھای اھل سنت  از دیگر احادیثی که در کتاب
عمر فاروق را زشت  ی  کنند تا چھره تزویر و تحریف مطابق با اھداف شوم خود تفسیر می

 .٢»گوید عمر گفت: پیامبر ھذیان می«گوید:  جلوه دھند، روایتی است که می

ا اْشتَدَّ بِانلَّيِبِّ «گوید:  روایت است که می ب از ابن عباس اْ�تُوِ� «وََجُعُه قَاَل:  ج لَمَّ
ْ�تُْب لَُ�ْم ِكتَابًا ال تَِضلُّوا َ�ْعَدهُ 

َ
َغلَبَُه الْوََجُع وَِعنَْدنَا  ج قَاَل ُ�َمُر: إِنَّ انلَّيِبَّ ». بِِ�تَاٍب أ

ِ َحْسبُنَا، فَاْختَلَُفوا َوَ�رُثَ اللََّغُط، قَاَل:  ». ي اتلَّنَاُزعُ قُوُموا َ��ِّ َوال يَنْبيَِغ ِعنْدِ «ِكتَاُب ا�َّ
 ِ ِز�َِّة َما َحاَل َ�ْ�َ رَُسوِل ا�َّ ِز�ََّة لُكَّ الرَّ »: َوَ�ْ�َ ِكتَابِهِ  ج فََخَرَج اْ�ُن َ�بَّاٍس َ�ُقوُل: إِنَّ الرَّ

دفتری بیاورید تا برای شما مطالبی «شدت گرفت، فرمود:  ج وقتی بیماری پیامبر«
چیره شده  ج گفت: شدت بیماری بر پیامبر س عمر». بنویسم که بعد از آن، گمراه نشوید

باره اختالف نظر پیدا کردند  است، نزد ما کتاب الله است برای ما کافی است. مردم، در این
منازعه شایسته نیست،  نزد من اختالف و«فرمود:  ج و سر و صدا زیاد شد. رسول الله

ای بود  ن اختالف ضایعهای«گفت:  که می ابن عباس درحالی خارج شد ». برخیزید و بروید
 .٣»بنویسد ،خواست آنچه را که می ج که نگذاشت پیامبر

نقل کرده است، در این  ب از ابن عباسبا لفظ دیگری  این روایت را امام مسلم

يَوُْم اْ�َِميِس َوَما يَوُْم اْ�َِميِس ُ�مَّ َجَعَل �َِسيُل «گفت:  ب روایت آمده که ابن عباس
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم ُدُموُعُه َح�َّ  ِ َص�َّ ا�َّ َها نَِظاُم اللُّْؤلُؤِ قَاَل قَاَل رَُسوُل ا�َّ َّ�

َ
يْهِ َك� يُْت َ�َ َخدَّ

َ
َر�

بًَدا َ�َقا
َ
ْ�ُتْب لَُ�ْم كَِتابًا لَْن تَِضلُّوا َ�ْعَدهُ �

َ
َواةِ أ ْو اللَّْوِح َوا�َّ

َ
ِ أ َواة لُوا ا�ُْتوِ� بِالَْكتِِف َوا�َّ

ُ َعلَيْهِ وََسلََّم َ�ْهُجرُ إِنَّ رَ  ِ َص�َّ ا�َّ روز پنجشنبه؛ چه روزی بود روز پنجشنبه، « »ُسوَل ا�َّ

                                           
 .٢٥٨٧: ی شمارهبخاری،  -١

 .١٦٣٧؛ مسلم، کتاب الوصیة، شماره: ١١٤بخاری، کتاب العلم، باب کتابة العلم، شماره:  -٢

 ١١٤ی، شماره: بخار -٣
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ھایش سرازیر  ھایش را دیدم که ھمچون مروارید بر گونه گوید:) سپس اشک (راوی می
برایم استخوان و مداد یا کاغذ و مدادی  فرمود: ج رسول الله گفت: )ابن عباس(است. 

 ج تان بنویسم که پس از آن ھرگز گمراه نشوید. گفتند: رسول خدا بیاورید تا چیزی برای
 »گوید ھزیان می

دھند و یگانه  نسبت می س از میان تمامی اصحاب، تنھا به عمررا » یھجر«شیعه عبارت 
فاروق است و این در حالی است که برای ھا نسبت به عمر  دلیل آن، حقد و کینه شدید آن

ھای اھل سنت، گوینده  ھر شخص عادل و منصفی معلوم و آشکار است که مطابق کتاب

 ج إِنَّ النَّبِيَّ « عمر نیست و این قول منتسب به ایشان نیست، بلکه عمر گفت: ،این قول

چیره شده است، نزد ما  ج ماری بر پیامبرشدت بی: ِه َحْسُبنَاـَغَلَبُه اْلَوَجُع َوِعنَْدَنا كِتَاُب اللَّ 
این سخن عمر داللت بر کمال ایمان او و فقه و ». کتاب الله است برای ما کافی است

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ فرماید: شناخت گسترده او از دین دارد؛ خداوند متعال می
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱدِيَنُ�ۡم َو� تان  امروز دین« ]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا

را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان دین برای شما 

خواست که ایشان صحت  خواست و می را می ج ایشان راحتی و آسودگی پیامبر »پسندیدم
 گویند عمر کنند و می توزان ادعا می و سالمتی خویش را به دست آورد، نه چنانکه کینه

این کالم الھی ھا  آن ؛ از دیگر دالیل بطالن ادعایدپیامبر را از نوشتن وصیت منع کر

َها ﴿باشد:  می ُّ�
َ
� نزَِل إَِ�ۡ  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ

ُ
ٓ أ ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ بَّلِۡغ َما  ۥۚ َك ِمن رَّ

ُ ٱوَ  َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ ای پیامبر! « ]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
نکنی، رسالت او  آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، (به مردم) برسان و اگر (این کار)

 .»کند کند، ھمانا الله گروه کافران را ھدایت نمی ای و الله تو را از (شر) مردم حفظ می را نرسانده
، است خداوند متعال در این آیه پیامبر خود را به تبلیغ تمامی آنچه بر ایشان نازل کرده

کند؛ این  پشتیبانی میفرمان داده است و اینکه از اذیت و آزار قوم خود نترسد، زیرا از او 
را از تبلیغ آنچه مأمور به  ج تواند رسول الله آیه صراحت دارد بر اینکه ھیچکس نمی

 تبلیغش است، منع کند.
 و دست از تبلیغ برداشت!! از کالم عمر خشمگین شد ج ھا بر این باورند که پیامبر آن
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ھا  آن ترین ردم و کاملترین م نیست، پیامبری که شجاع ج این الیق مقام و شأن پیامبر 
گویی علمای شیعه  له، کذب و گزافهأاز نظر ایمان و توکل بر خداوند متعال است؛ این مس

 کند. بر عمر فاروق را ثابت می
کوشند تا  دشمنی دارند و با مکر و نیرنگ و فریب می س علمای شیعه به شدت با عمر

دانند در امر سختی گرفتار  که نمی درحالی ،عمر فاروق را زشت جلوه دھند ی چھره
نوشته شده و ھا  آن اند که قبل از دیگران دامنگیر خودشان است و بزودی گواھی آمده

 گیرند. مورد پرسش قرار می
، دست از تبلیغ است بخاطر خشمی که بر ایشان طاری شده ج امکان ندارد پیامبر
 کند. را تایید نمیباطل  ج بردارد، زیرا رسول الله

از نزد من برخیزید، زیرا درگیری و نزاع نزد پیامبر شایسته «فرمودند:  ج پیامبر 
آن است  ی له نشان دھندهأو این مس ؛به عمر نگفت که از نزد من برخیز ایشان». نیست

که ایشان در سخن عمر چیزی که مخالف با ادب باشد، مشاھده نکرد، بلکه به ھمگی 
دند، آن ایشان فرمان داد که ایشان را تنھا بگذارند حتی کسانی که مأمور نوشتن کتاب بو

از نزد من «ت میان آنان. دلیلش این قول رسول خداست: موھم به دلیل درگیری و خص
 »ر آن ھستم برتر است از آنچه شما در آن ھستید.بلند شوید، آنچه من د

به ھر دو گروھی که پیرامون نوشتن یا عدم نوشتن وصیت با یکدیگر به  ج پیامبر خدا
نزاع پرداختند، فرمان داد از نزد ایشان خارج شوند و دستور اخراج عمر را از جلسه نداد، 

این مسأله تأکید دارد بر اینکه ». کتاب الله برای ما کافی است«به رغم اینکه عمر گفت: 
پندارد، به معنی طرد و راندن  فرمان به بلند شدن و خارج شدن، آن گونه که شیعه می

تواند این سوال را مطرح کند که گناه  اصحاب نبوده است. و اگر اینگونه باشد، ھرکسی می
 رد نمود؟خواستند وصیت را بنویسند چیست؟ چرا رسول الله آنان را نیز ط آنان که می
 که در آن جلسه حاضر بود، به سخن عمر اعتراض نکرد؟!! س چرا علی

قلم و کاغذ  ج برای رسول الله  نیز ھمانند دیگر صحابه س چرا علی بن ابی طالب
 نیاورد؟

 ! از دیدگاه شما ھیچ چیزی بر امام پوشیده نیست.است نگویید علی در آنجا نبوده
گرفت ھیچ کس چه عمر و  تصمیمی می ج پیامبروقتی «.. گوید:  حافظ ابن حجر می

ای بگویند؛ ایشان پس از این ماجرا حدود سه روز زنده بود  توانستند کلمه چه دیگران نمی
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و نه عمر نزد او بود و نه دیگران، بلکه اھل بیت ایشان ھمچون علی و عباس نزد ایشان 
کرد، اما ایشان  د، چنین میدید که به خالفت وصیت نمای بودند، اگر مصلحت را در این می

برای خالفت به ھمین اکتفا نمود که در ایام بیماری خود، ابوبکر را امام نماز مردم نمود 
له چه بسا نصی جلی و آشکار بر امر خالفت باشد، به ھمین خاطر نیز أخود این مس که

به او  ج وقتی علی برای بیعت با ابوبکر در میان مردم فراخوانده شد، گفت: رسول خدا
من نزد ایشان بودم و  که و به سوی او فرستاد تا برای مردم نماز بگزارد درحالی راضی شد

دادن تقیه به علی، قھرمان و سوارکار اسالم، جھل و نادانی نسبت به  نسبتو  ؛دید مرا می
ھا  آن جایگاه ایشان است حال آنکه ایشان از جمله کسانی است که خداوند متعال در مورد

 ١گری ھراس ندارند. فرموده است: از مالمت ھیچ مالمت
اند  دهکرانسانی توصیف را به  ج اند، پیامبر شیعه در منابع و مصادری که تدوین نموده

: از ابوقالبه عبدالله بن یزید جرمی از ابن عباس عقلش کم شده است ،که در اثر پیری
گفت:  داخل شد که می درحالیشد و بالل  بیھوش ج سپس پیامبر«روایت است که گفت: 

و به ھمراه مردم نماز خواند و نماز  خارج شد ج نماز! خدا به تو رحم کند، پس رسول الله
ھا  آن را کوتاه خواند. سپس گفت: علی بن ابی طالب و اسامه بن زید را نزد من بیاورید،

زید  ی و دست دیگرش را بر شانه ÷ علی ی یک دستش را بر شانه ج و پیامبر ندآمد
گذاشت و سپس گفت: مرا نزد فاطمه ببرید. ایشان را به آنجا بردند تا اینکه سرش را در 

در حال گریه و شیون بودند و  إ که حسن و حسین دامن فاطمه گذاشت درحالی
تو باشد. پس رسول  ی ھای ما محافظ چھره ھای ما فدایت باد و چھره گفتند: جان می
ھستند. پس  که ھستند؟ گفت: فرزندانت حسن و حسینفرمود: ای علی این دو  ج الله

 ٢و بوسید. آنان را در آغوش گرفت

                                           
 .٥/٥- ٣مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح:  -١

علمیة لجنة حدیثة "؛ و ٧٤؛ روضة الواعظین، محمد بن فتال نیشابوری، ص: ٢٢/٥١٠بحار األنوار، مجلسی:  -٢

در مؤسسه باقر العلوم، این روایت را در ضمن کلمات حسین و ضمن کتابی موسوم به: کلمات  "متخصصة

 ، دار المعروف، طهران، آورده است؛ ٩٨اإلمام حسین، ص: 

فدخل بالل وهـو یقول:  ج عن أبي قالبة عبد الله بن زید الجرمي عن ابن عباس: "ثم أغمي علی رسول الله

وصلی بالناس، وخفف الصالة. ثم قال: ادعوا لي علي بن أبي طالب  ج له، فخرج رسول اللهالصالة رحمك ال

، واألخری علی أسامة ثم قال: انطلقا بي إلی فاطمة. ÷ یده علی عاتق علي ج وأسامة بن زید، فجاءا فوضع
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دروغ و افترایی سرھم این است که  ،علمای شیعه نیرنگھای فریب و  از دیگر نمونه
ھای اھل سنت موجود است، حال آنکه آن روایت  گویند این روایت در کتاب و می کنند می

 ھای اھل سنت وجود ندارد. در کتاب
اند که فرمود: "نعثل را بکشید که کافر شده  به عنوان مثال: به عایشه نسبت داده

 است".
شیعی  را که ابن ابی الحدید باشد. اما این بھتان می س از نعثل، عثمانھا  آن منظور

ھیچ اساس و مبنای درستی ندارد، بلکه است  معتزلی در شرح خود بر نھج البالغه آورده
ھای مسلمانان را مملو از کینه  ھا است تا با این کار سینه ھای سبئی ھا و بھتان از دروغ

 و به مقصود و ھدف خود که ایراد طعن در صحابه است، برسند. کنندو چرکین  ایندنم
دھند و ھمه  افترا را بدون سند و مدرک به اھل سنت نسبت می علمای شیعه این

 گوید. دانند که اگر سند نباشد ھرکس ھر چه بخواھد می می
در مورد این روایت، آن دسته از علمای اھل سنت که در علم حدیث و اسانید خبره و 

بن گویند: این روایت از طریق سیف بن عمر نقل شده است؛ یحیی  کارشناس ھستند، می
ی یو نسا گویند: وی ضعیف الحدیث است یت میمعین و ابن ابی الحاتم در مورد این شخص

گوید: روایات موضوع را از افراد ثبت و ثقه جعل  گوید: کذاب است؛ ابن حبان می می
گوید: متروک الحدیث است و  و ابن ابی حاتم می گوید: متروک است رد؛ دار قطنی میک می

گوید:  گوید: لیس بشیء؛ ابن عدی می ود میوحدیث او شبیه حدیث واقدی است؛ ابودا
عموم حدیث او منکر است. ھمچنین در اسناد این روایت نصر بن مزاحم وجود دارد که 

در حدیث او اضطراب گوید: وی متمایل به تشیع بود و  عقیلی در "الضعفاء" در مورد او می
 و خطای بسیاری است.

 گوید: وی کذاب است. گوید: وی رافضی و متروک است و ابو خیثمه می ذھبی می
دارند و این افترا با  و گرامی می دارندداند که اھل سنت عثمان را دوست  شیعه می

مفاھیم و مبانی عقیدتی اھل سنت و جماعت سازگار نیست و مخالف آن است و 
گاھی دارد. ج منین عایشه از جایگاه بلند عثمان در قلب رسول اللهالمؤ ام  آ

                                                                                                           
: أنفسنا یبکیان ویصطرخان وهما یقوالن إ فجاءا به حتی وضع رأسه في حجرها، فإذا الحسن والحسیـن

من هذان یا علي؟ قال:هذان ابناك الحسن  ج لنفسك الفداء، ووجوهنا لوجهك الوقاء. فقال رسول الله

 والحسین. فعانقهما وقبلهما.
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نقل شده است؛ از جمله این  س ثابت و صحیحی در مورد عثمان ، فضایلج از پیامبر

ْستَيِح ِمْن رَُجٍل �َْستَيِح ِمنُْه الَْمَالئَِ�ةُ «: ل قول ایشان به عایشه
َ
 أ

َ
ال

َ
آیا از کسی : «١»أ

 ».حیا نکنم –یعنی عثمان  –کنند  میکه فرشتگان از او حیا 
و آن را به  ایندنم میھای آنان این است که به حدیثی دروغین استدالل  از دیگر نیرنگ

إذا «فرمود:  ج گویند: رسول الله دھند؛ بطور مثال می ھای اھل سنت نسبت می کتاب

؛ این حدیث »بکشیدھرگاه معاویه را بر منبر من دیدید، : «»رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه
با تمامی طرق آن صحیح نیست، زیرا در آن عباد بن یعقوب رواجنی وجود دارد که رافضی 

کند  و دعوتگر بسوی رفض است و عالوه بر این، روایات منکر را از اقوام مشھور روایت می
 پس مستحق ترک است.

دشنام  ج دھمچنین در اسناد آن حکم بن ظھیر فزاری وجود دارد که به اصحاب محم
 کرد. و روایات موضوع را نقل می داد می

کنند، به نیرنگ  مراجعه شود به منابعی از اھل سنت که ذیال ذکر میاگر عوام شیعه 
بینند که علمای اھل سنت حدیث سابق را موضوع و کذب  برند و می علمای خود پی می

ر مراجعه نمایند: اند؛ پس بر عوام شیعه الزم و ضروری است که به مصادر زی خوانده
؛ ٨/٧٤؛ تھذیب التھذیب، ایوب سختیانی: ١٦٥تعلیقات علی المجروحین، ایوب سختیانی: 

؛ المجروحین، ابن ٥/١١٠؛ تھذیب التھذیـب، ابن حبان: ٢/٤٢٨تھذیب التھذیب، عقیلی: 
؛ ٢/٣٨٢و  ٦/٥٤٣: یعد ؛ الکامل في الضعفاء، ابن١/١٧٣و  ١/٣٠٤و  ٢/١٦٣حبان: 

؛ الموضوعات، ١/٣٢٠: ی؛ ذخیرة الحفاظ، ابن القیسران٣٤ :یفاظ، ابن القیسرانتـذکرة الح
: ی؛ میزان االعتدال، ذھب٤/٣٧٨میة: ؛ منھاج السنة، ابن تی٢/٢٦٦و  ٢/٢٦٥: یوزـابن الج

ة، ابن ـ؛ تنزیه الشریع١٣٦و٨/١٣٥؛ البدایة والنھایة، ابن کثیر: ٢/٦١٣و  ٢/٣٨٠و  ١/٥٧٢
، ١١٢: ی؛ دفاع عن الحدیث، ألبان٤٠٧: یوائد المجموعة، شوکان؛ الف٢/٨: یعراق الکنان
 .٤٩٣٠: یضعیفة، ألبانالسلسلة ال

                                           
 .٢٤٠١: ی مسلم، شماره -١
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اندازد و تناقض و تضاد آنان را  سؤالی که علمای شیعه را به تنگنا می
 کند! آشکار می

به نفع معاویه از خالفت کنار کشید؟ حال آنکه این کار به  ب چرا حسن بن علی
کافر و  مومن بود واست، زیرا معاویه از دیدگاه ایشان  س خالفت معاویهمعنی اقرار به 

 مرتد نبود.
که  است این بیعت را کشی نقل کرده است: .. وی از ابوعبدالله جعفر روایت کرده

حسین و یاران علی به نزد من نوشت که تو و  ÷ ای برای امام حسن معاویه نامه«گفت: 
به نزد معاویه رفتند و در  انصاری ی جمله قیس بن عباده و آن جناب و ھمراھان و از آیید

ن و ایشان برخاست و بیعت گفت: برخیز و بیعت ک ÷ آن مجلس معاویه به امام حسن
گفت: برخیز و بیعت کن و ایشان نیز برخاست و بیعت کرد،  ÷ گاه به حسینکرد، آن

د تا او متوجه ش ÷ سپس به قیس گفت: برخیز و بیعت کن، قیس به سوی امام حسین
ای قیس امام من او است «فرمود:  ÷ و امام حسین دھد چه دستوری به قیس می
و گفت: ای قیس بیعت  ایت دیگری آمده است: حسن بلند شد(یعنی امام حسن)؛ و در رو

 .١»کن، بیعت کن
ھای شیعه وجود دارد مبنی بر اینکه حسن نه تنھا  ھمچنین روایات بسیاری در کتاب

 ٢تکفیر نکرد، بلکه با او بیعت کرد!! معاویه را
ھای نیرنگ و فریب علمای شیعه نسبت به عوام خود، این است که گاه  از دیگر نمونه

کنند که علمای اھل سنت آن را ضعیف  ھای اھل سنت ذکر می حدیثی را در کتاب
ھای اھل  کنند تا در عقاید و نیز کتاب به آن حدیث استدالل می و به این ترتیباند  دانسته

= اصحاب  أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«وارد کنند، ھمانند حدیث:  خدشهسنت 

                                           
؛ عن أبي عبد الله جعفر أنه قال: "إن معاویة کتب إلی الحسن بن علي صلوات الله ١٠٢رجال الکشي، ص:  -١

أقدم أنت والُحسین وأصحاب علي فخرج معهم قیس بن سعد بن عبادة األنصاري وقدموا الشام فأذن علیهما أن 

لهم معاویـة وأعد لهم الخطباء فقال: یا حسن! قم فبایع، فقام فبایع ثم قـال للُحسـین! قـم فبایع، ثم قال: یا قیس! 

وفي روایة: فقام  ÷ ینظر ما یأمره فقال: یا قیس! إنه إمامي یعني الحسن ÷ قم فبایع فالتفت إلی الُحسین

 إلیـه الحسن، فقال: بایع یا قیس! فبایع.

 .١٩٠؛ اإلرشاد، مفید، ص: ٥٤نگا: کشف الغمة، ص:  -٢
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یا با لفظ ». شوید من ھمچون ستارگان آسمانند به ھریک که اقتدا نمایید راھیاب می

إن أصحابي بمنزلة النجوم يف السماء، «گوید:  دیگری که منسوب به ابن عباس است و می

گویند: اھل سنت در  رو می و از این »اهتديتم، واختالف أصحابي لكم رحمةفأيها أخذتم به 
 کنند. را عبادت میھا  آن و اند حق صحابه غلو و افراط نموده

اند و اگر قرار بود کار  گوییم: اوال این دو حدیث را علمای اھل سنت تضعیف کرده ما می
عدم توافق آن حدیث با تصحیح و تضعیف احادیث نزد اھل سنت بر اساس موافقت یا 

کردند، زیرا در این حدیث، صحابه مورد ثنا و ستایش قرار  بود، آن را تصحیح می مذھب می
 اند و به اقتدا به ایشان تشویق شده است. گرفته

 ج اند که این روایت صحیح نیست و از رسول الله امامان جرح و تعدیل تصریح نموده 
 ثابت نشده است.

» السلسلة الضعیفة«و آلبانی آن را در   این حدیث صحیح نیست گوید: حمد میامام ا
 گوید: موضوع است. و می است آورده
به صحت و  ج این کالم از پیامبر«گوید:  حافظ أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بّزار می 

 .٢»باطل و مکذوب است«گوید:  و ابن حزم می ١»ثبوت نرسیده است

 غلو اهل سنت و جماعت در مورد صحابه ی رد شبهه

مذھب اھل سنت و جماعت در مورد صحابه رضوان الله علیھم أجمعین، مذھب اعتدال 
که  برند میرا تا حدی باال ھا  آن گران و غالیانی که شأن و مقام در میان افراطھا  آن است،

 د که از شأن و منزلتگران ظالمی قرار دارن تنھا الیق خداوند و پیامبر است و میان تفریط
 دھند. شان می و دشنام اند کاستهھا  آن

برای صحابه قائل به جایگاھی ھستند که عادالنه است و استحقاق آن را  اھل سنت
با محبت و ھا  آن و قلوب تھاس آن ی کنند چنانکه شایسته یاد میھا  آن و به نیکی ازدارند 

باشد، زیرا  عت از خداوند و رسولش میدوستی آنان آباد است و این کار در راستای اطا

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿فرماید:  خداوند متعال می َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل ِ�  ۡ�ِ
                                           

 .٩/٥٨٧البدر المنیر:  -١

 .٥/٦١اإلحکام في أصول األحکام:  -٢
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ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا ما را و  پروردگارا!« ]١٠[الحشر:  ﴾١٠قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ
ای نسبت به  مان کینه ھای مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دل برادران
 . »گمان تو رؤوف و مھربانی اند قرار مده، پروردگارا! بی که ایمان آورده کسانی

ْ�َفَق ِمثْ «فرماید:  می ج رسول الله 
َ
َحَدُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
ْصَحايِب، فَلَْو أ

َ
ُحٍد، َذَهبًا َما َال �َُسبُّوا أ

ُ
َل أ

َحِدِهْم، َوَال نَِصيَفهُ 
َ
 ی اصحاب مرا دشنام ندھید؛ زیرا اگر یکی از شما به اندازه: «١»بَلََغ ُمدَّ أ

کنند، برابری  کوه احد، طال انفاق کند، با یک یا نصف مّدی که اصحاب من انفاق می
 ». کند نمی

من سب أصحابي فعليه لعنة اهللا «فرمود:  ج روایت است که پیامبر ب از ابن عباس 

ھرکس اصحاب مرا دشنام دھد، لعنت الله و فرشتگان و : «٢»والمالئكة والناس أجمعين
 ».مردم ھمگی بر او باد
داللت دارد، زیرا ھا  آن بر تحریم دشنام به صحابه و یا تخریب ج سنت پاک پیامبر

خود  ی نشر دینش و اعالی کلمهرا برای ھمنشینی با پیامبر خود و ھا  آن متعال داوندخ
کردند و تمام تالش خود را  وزیران و یاران پیامبر بودند که از ایشان دفاع میھا  آن برگزید و

دادند و برای پیروزی و تمکین دین در سرزمین  در راستای پشتیبانی از ایشان به خرج می
تا اینکه  ت نشان دادندصداقو  ندھا را به جان خریدند و صبر کرد ھا و رنج خداوند، مشقت
 ھای بعد از و کامل و بدون نقصان به نسل به اقصی نقاط گیتی رسیدھا  آن تالش و دعوت

 منتقل شد. ھا  آن
اھل  ی رساله مشھور خود که بیانگر عقیده ی ابن ابی زید قیروانی مالکی در مقدمه

را  ج سول اللهھا و بھترین مردم کسانی بودند که ر بھترین قرن«گوید:  سنت است، می
خلفای راشدین ھدایتگر ھستند: ابتدا ابوبکر، سپس عمر، سپس  ، دیدند و برترین صحابه

و اصحاب رسول الله جز به بھترین  ؛آن علی رضوان الله علیھم أجمعین عثمان و بعد از
ھا  آن دست شست وھا  آن ھای میان شکل نباید یاد شوند و باید از مشاجرات و درگیری

به این گروه برگزیده،  خرده گرفتن و عیبجوییھستند و اما  به حسن ظنھا  انسان سزاوارترین
 ھای پس از خود رساندند. گردد، زیرا آنان بودند که دین را به نسل درواقع به دین بازمی

                                           
 .٣٨٦١: ؛ صحیح الترمذی، شماره٢٥٤٠بخاری، شماره:  -١

 .٢٣٤٠السلسلة الصحیحة، ألباني، شماره:  -٢
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عمل به ھیچیک از احادیثی که اسناد «گوید:  خطیب بغدادی در کتاب "الکفایة" می
الزام آور نیست، مگر پس از ثبوت عدالت رجال  است، رسیده ج ل اللهآن از راوی به رسو

ای که  آن حدیث؛ چنانکه بررسی احوال تمام رجال حدیث واجب است، به جز صحابی
 نقل کرده است، زیرا عدالت صحابه ثابت است و خداوند متعال ج حدیث را از رسول الله

ده است و به نص قرآن آنان را برگزیده و را تعدیل کرده است و خبر از پاکی آنان داھا  آن
 ».انتخاب کرده است

اگر «گوید:  و بعد از آن می سپس تعدادی آیه و حدیث در فضیلت صحابه ذکر نموده
در حق  ج ذکر کردیم از خداوند متعال و رسولشھا  آن فضایلی که در موردھیچیک از 

از جمله: ھجرت، جھاد، یاری دین، فدا نمودن جان و  ھا، آن شد، عملکرد آنان وارد نمی
مال و کشتن پدران و فرزندان در راه دین، نصیحت یکدیگر بخاطر دین، نیروی ایمان و 

یقین کنیم و باور داشته ھا  آن شد که بر عدالت و پاکی موجب میھا  این ی یقین، ھمه
آیند،  تا قیامت میھا  آن ه پس ازگران و تزکیه کنندگانی ک از تمامی تعدیلھا  آن باشیم که

 ».برتر ھستند
اگر دیدی شخصی به یکی «گوید:  که می است ایشان با اسناد خود از ابوزرعه نقل کرده

زند، بدان که آن شخص زندیق است، زیرا در نزد ما  طعنه می ج از اصحاب رسول الله
را  ج سول اللهھای ر حق است و قرآن حق است و این قرآن و نیز سنت ج رسول الله

کنند،  عیبجویی می ج ی که از یاران رسول اللهھای آن اند؛ اصحاب ایشان به ما رسانده
خواھند گواھان ما را جرح نمایند تا به این طریق کتاب و سنت را باطل بخوانند  می

 ».اند زندیقھا  آن که خودشان سزاوار جرح ھستند و درحالی
صحابه ھیچ ضرری به حال آنان ندارد،  گیری از خردهکه عیبجویی و و باید دانست 

إِنَّ «فرماید:  در حدیث صحیح می ج بلکه برای ایشان خیلی ھم مفید است، زیرا رسول الله
يِت وقَْد َشتََم هذا، وقَذف 

ْ
قيامِة بَِصالٍة وَِصيَاٍم وَزَ�ٍة، و�أ

ْ
يِت يَْوَم ال

ْ
يِت َمْن يَأ مَّ

ُ
الُْمْفِلَس ِمْن أ

 َ�
َ
َل ماَل َهَذا، وسَفَك َدم هَذا، َورَضََب هذا، فيُْعَطى هَذا ِمْن حَسنَاتِه، وَهذا ِمن هَذا َوأ

ِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم َ�ُطرَحْت علَيْه، ُ�مَّ 
ُ
ْن يْقيِضَ َما َعلَيْه، أ

َ
حَسنَاتِه، فَإِْن فَِنيَْت حسناته َ�بَْل أ

نماز و روزه و زکات روز قیامت با  مفلس در میان امتم کسی است که در: «١»ُطِرح يف انلَّارِ 

                                           
 .٢٥٨١صحیح مسلم، شماره:  -١



 ٣٢٧ د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ

و مال این را  است و این را به زنا متھم ساخته است که این را دشنام داده یآید درحال می
ھا و حسناتش  و نیز این را زده است؛ به این از نیکی است خورده است، خون این را ریخته

گر حسناتش قبل از شود، ا ھایش داده می شود و به این ھم از حسنات و نیکی داده می
و بر دوشش  شود میشان گرفته  باشد، تمام شود از گناھان ادای حقوقی که بر وی می

 پس ای عوام شیعه به ھوش باشید.». شود و سپس به آتش افگنده می گردد مینھاده 
ھای  خداوند متعال در قلب«گوید:  می س صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود

ھا یافت، پس او را برای  را برترین قلب ج بندگان نگریست و در میان آنان، قلب محمد
ھا  ھای اصحابش را برترین قلب رسالت خود برگزید، سپس در قلوب بندگان نگریست و قلب

 .١»را برای ھمنشینی و مصاحبت با او برگزیدھا  آن یافت و
ھای علمای شیعه نسبت به عوام خود این است که به حدیث  ھا و فریباز جمله مکر

کنند اما فریبکارانه آن را  ھای اھل سنت استدالل می صحیحی از احادیث موجود در کتاب
نمایند، ھمانند روایتی که در  خود تأویل و تفسیر می ی  مطابق با ھوی و ھوس و خواسته

يَُ�وُن اْ�نَا َعرَشَ «فرمود:  ج که رسول خدا د آمده استوبخاری و مسلم و سنن ابوداو
ِمً�ا لُكُُّهْم ِمْن قَُر�ٍْش 

َ
و  »از قریش ھستندھا  آن زده امیر خواھند آمد که ھمگیادو: «٢»أ

 ا�َْ�ْ َعرَشَ َخِليَفًة لُكُُّهْم ِمْن قَُر�ٍْش « فرمودند:
َ

ِْسَالُم َعِز�ًزا إىِل
ْ

 يََزاُل اإل
َ

پیوسته اسالم «: ٣»ال
و با عزت است مادامی که دوازده خلیفه که ھمگی از قریش ھستند متولی امر  عزیز

 ».خالفت باشند

يُن قَائًِما َحىتَّ يَُ�وَن َعلَيُْ�ُم اْ�نَا َعرَشَ َخِليَفًة، « فرمودند: ھمچنین  يََزاُل َهَذا ادلِّ
َ

ال
ةُ  مَّ

ُ ْ
ْتَِمُع َعلَيِْه األ

َ
سربلند است مادامیکه دوازده خلیفه ھمواره این دین پابرجا و «: ٤»لُكُُّهْم جت

  ».شوند جمع میھا  آن ی امت گرد باشد که ھمه بر شما می
 گانه آنان است. گوید: منظور از دوازده امیر یا دوازده خلیفه، امامان دوازده شیعه می

                                           
 .٥/٢١١مسند أحمد بن حنبل:  -١

 .٧٢٢٢بخاری، شماره:  -٢

 ١٨٢١مسلم، شماره:  -٣

 ٤٢٧٩سنن أبو داود، شماره:   -٤
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د، دقت کنشدن حقیقت الزم است که بگوییم: ھرکس در این احادیث  روشنبرای 
بیند نه امامت، پس چطور شیعه صفت امامت را محقق  میصفت امارت و خالفت را 

که در این احادیث نامی از امامت برده نشده است؛ عالوه بر این، از میان  داند درحالی می
و  گری متولی امر خالفت و امارت نشدکس دی ب تمامی امامان جز امام علی و حسن

  اعتباری ندارد.صل و اساس به این حدیث از اھا  آن استدالل و احتجاج به این ترتیب
رسد که مؤسسان دین شیعه تعداد امامان خود را با تعداد امیرانی که  اینگونه به نظر می

زیرا باور به وجود دوازده امام پس از پیامبر،  .برابر نمودند است، در این حدیث ذکر شده
زمانی  پس از گذشت مدتھا  آن ھا بعد از این حدیث شکل گرفته است و احادیث سال

 ، بلکه پس از وفات بسیاری از امامان ساخته شده است.ج طوالنی از وفات پیامبر
 ج اند، آنجا که پیامبر در احادیثی که ذکر شد، این دوازده تن منتسب به قریش شده 
؛ »هاشم يكلهم من بن«فرمود:  و اگر از اھل بیت بودند، می» كلهم من قريش«فرماید:  می

ھستند و عادت و معمول این بود که ھنگام نسبت دادن،  ھا از قریشیھا اخص  زیرا ھاشمی
 ج از بنی ھاشم بودند، پیامبرھا  آن دادند، پس اگر ھمگی تر نسبت می به نسب نزدیک

از اھل بیت من ھستند، ھا  آن گفت ھمگی کرد و یا می را به قریش منتسب نمیھا  آن
 چنین گفته است.ھمچنانکه در اخبار وارده در مورد مھدی منتظر 

ھرکس گمان نماید «گوید:  می / عالم فرزانه و جلیل القدر شیخ االسالم ابن تیمیه
باشند، در  ھا معتقد به امامت ایشان می که این دوازده نفر ھمانانی ھستند که رافضی

طالب  برد، زیرا در میان تمامی این افراد کسی جز علی بن ابی نھایت جھل به سر می
نگرفت (خلیفه نشد) و دیگر امامان به خصوص مھدی منتظر اینگونه  شمشیر به دست

اند، بلکه مھدی نزد کسانی که قائل به امامت او ھستند، یا فردی ترسو و ناتوان  نبوده
و  است ، یا شخصی فراری که بیش از چھارصد سال است مخفی شدهاست معرفی شده

 وف کرده و نه نھی از منکر نمودهحتی یک گمراه را ھدایت نکرده است و نه امر به معر
ای فتوی داده است و نه در ھیچ  و نه مظلومی را یاری کرده است و نه در ھیچ مسأله است
 ،، پس بالفرض که زنده و موجود باشداثری از او نیستای قضاوت کرده است و ھیچ  قضیه

 زت یابد!!او ع ی وجود او چه فایده و سودی دارد؟ چه رسد به اینکه اسالم به وسیله
که اسالم عزیز خواھد بود و  است در این حدیث خبر داده ج عالوه بر این، رسول خدا

امور این امت مستقیم و راست خواھد بود مادامی که دوازده خلیفه متولی امر خالفت 
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مھدی منتظر ھا  آن باشند، پس اگر مراد از این دوازده نفر، آن دوازده امام باشند که آخرین
کنون موجود است و منتظر خروج او ھستند، باید گفت: اسالم پیوسته در زمان است که تا

دو دولت عباسی و اموی عزیز بود تا اینکه کافران به مشرق و مغرب تاختند و بالھایی بر 
گنجد و اینکه بگوییم اسالم تا  در این مقال نمیھا  آن سر مسلمانان آوردند که توصیف

 خالف چیزی است که حدیث بر آن داللت دارد. ،است امروز پیوسته عزیز بوده
ھا  آن که ، درحالیدارندھا  آن عالوه بر این اسالم در نزد امامیه یعنی باور و اعتقادی که

تر  ای گمراه ھای امت ھستند و در میان اھل ھوی و ھوس فرقه ترین فرقه خوارترین و ذلیل
به زعم و پندار ھا  آن کند و تقیه نمیھا  آن ای بیش از ھا وجود ندارد و ھیچ فرقه از رافضی

برند .. بلکه آن  خود شیعیان دوازده امامی ھستند و در نھایت پستی و خواری به سر می
اند و والیت عمومی را در اختیار دارند و اسالم  دوازده نفر، ھمان کسانی ھستند که قریشی

 ».له معروف استأو این مس عزیز استھا  آن در زمان
خلفا عبارت بودند از: ابوبکر، عمر، عثمان و علی، سپس امر «گوید:  می / تیمیهابن 

عزت و قدرتی برخوردار جمع شدند و از ھا  آن خالفت به دست کسانی افتاد که مردم گرد
ھا  آن : معاویه و فرزندش یزید، سپس عبدالملک بن مروان و چھار فرزند او و در میانبودند

خالفت شد و معلوم و مشخص است که بر این ھشت تن که  عمر بن عبدالعزیز متولی
ھا  آن شد و در زمان پادشاھان بنی امیه پس از خلفای راشدین بودند، نام خلفاء اطالق می

 و منتشر شد. اسالم نیرومند بود
عصر بنی امیه اسالم پس از دوران خلفای راشدین، در ھیچ عصر و زمانی ھمچون 

ھا  آن شتافته است؛ در زمان یاری مسلمانان نمی شمنان بهدر برابر دو  قدرتمند نبود
و ھیچیک از این  گسترش یافتھای اسالمی  فتوحات بسیاری شکل گرفت و سرزمین

 .اتفاق نیفتاده است ،برد نام میھا  آن ای که شیعه از موارد در زمان امامان دوازده گانه
 ١رفتند. عیف و ناچیز به شمار میھا ض در ضعف و تحت پیگرد بودند و در دیدهھا  آن بلکه

 ی معنی این حدیث، بشارت به وجود دوازده خلیفه«گوید:  می / حافظ ابن کثیر
کنند و از این حدیث چنین  می برپاو عدالت را  اند صالح و نیک است که حق را اقامه نموده

آید که این دوازده تن باید پشت سر ھم باشند که البته چھار تن از آنان پشت سر  بر نمی
باشند و بدون  ھم آمدند و این چھارتن خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان و علی) می

                                           
 .٨/١٧٣منهاج السنة:  -١
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لفای بنی شک یکی دیگر از این دوازده خلیفه، عمر بن عبدالعزیز است و نیز برخی از خ
 عباس.

شود تا تمامی این دوازده تن به خالفت رسیده باشند و آنچه ظاھر و  قیامت برپا نمی 
 است مھدی است که در احادیث وارده ذکر او آمدهھا  آن آشکار است، این است که یکی از

 .١»و به آمدن او بشارت داده شده است
 ش و حسن بن علی و معاویه اھل سنت معتقد به امامت ابوبکر و عمر و عثمان و علی

از قریش ھا  آن دانند که تمامی را شش تن از امامان دوازده گانه میھا  آن ھستند و

در آینده خلفای بسیاری : «»وََستَُكوُن ُخلََفاُء َ�تَْكرُثُ «فرمود:  ج باشند. سپس پیامبر می

ِل، فُوا «دھید؟ فرمود:  اصحاب گفتند: به ما چه دستور می». خواھند بود وَّ
َ ْ
ِل، فَاأل وَّ

َ ْ
بِبَيَْعِة األ

ا اْسرَتاَْعُهمْ  ُهْم، فَإِنَّ اَهللا َسائِلُُهْم َ�مَّ ْ�ُطوُهْم َحقَّ
َ
را رعایت ھا  آن به ترتیب تقدم بیعت: «»َوأ

شان مورد بازخواست قرار  را در مورد زیردستانھا  آن کنید و حق آنان را ادا کنید و خداوند
 کنند. پیامبر را اجرا می و اھل سنت فرمان ٢»دھد می

مکمل حدیث قبلی است و آن این قول رسول  نزد اھل سنتکنم که  حدیثی را ذکر می

يِت ثََالثُوَن َسنًَة، ُ�مَّ ُملٌْك َ�ْعَد َذلَِك «فرماید:  خداست که می مَّ
ُ
خالفت در «: »اخلَِالفَُة يِف أ

 ٣».امت من سی سال خواھد بود و سپس پادشاھی خواھد آمد

ُ الُْملَْك «فرماید:  می ینھمچن ِة ثََالثُوَن َسنًَة، ُ�مَّ يُْؤِ� ا�َّ ْو ُملَْكُه  -ِخَالفَُة انلُّبُوَّ
َ
َمْن  -أ

خالفت بر منھاج نبوت، سی سال است، سپس الله تعالی ملکش را به ھرکس که : «»�ََشاءُ 
و با پایان مدت زمان خالفت  .»کند کس را که بخواھد پادشاه میدھد یا ھر بخواھد می

 شود. ، این سی سالی تکمیل میس حسن بن علی
شود،  با پایان مدت زمان خالفت حسن، سی سال تکمیل می«گوید:  می / ابن کثیر

کنار کشید و با کنار کشیدن  از خالفتھـ به نفع معاویه ٤١زیرا ایشان در ربیع االول سال 
شود، زیرا پیامبر در ربیع االول سال  ی سال کامل میایشان، از وفات پیامبر تا آن زمان، س

 یافت. وفاتھـ ١١

                                           
 .٣/٦٥تفسیر القرآن العظیم:  -١

 .١٨٤٢: ی صحیح مسلم، شماره -٢

 .٢٢٢٦ترمذی:  -٣
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است و پیامبر حسن را به خاطر این کارش  ج ھا و دالیل نبوت پیامبر این از نشانه 
و به این  ؛جیح آخرت باقی و حفظ خون این امتترک دنیای فانی و ترمدح کرده بود: 

 و حکومت را به معاویه داد تا بر یک امیر اتفاق شود. ترتیب از خالفت کناره گرفت
است، آنجا که  ج ھای نبوت پیامبر ای از نشانه نشانه ب این کار حسن بن علی

ْن يُْصِلَح بِِه َ�ْ�َ فِئَتَْ�ِ َعِظيَمتَْ�ِ ِمَن «فرمود:  ج رسول خدا
َ
َ أ إِنَّ ابِْ� َهَذا َسيٌِّد َولََعلَّ ا�َّ

او میان دو گروه بزرگ از  ی این فرزند من سید است و خداوند به وسیله« :»الُمْسِلِم�َ 
 .١»کند میمسلمانان صلح برقرار 
نامند و  او را "خاذل المؤمنین" می و گیرند میخرده  ب بن علیاما شیعه از حسن 

 مؤمنان را سیاه کرد.! ی گویند: "مسود وجوه المؤمنین" = کسی که چھره به او می
دانست و یا بر این باور  را درست نمی معاویهبیعت با  ب حسن بن علیمسلما اگر 

ھرگز از حق خود  آیا – بنا بر باور شیعه –بود که معاویه حق آل محمد را غصب کرده است 
 آمد؟! کوتاه می

بخدا سوگند از نظر من معاویه «که گفت:  است وارد شده س در مصادر شیعه از حسن
به دنبال کشتن من و ھا  آن پندارند، خود را شیعه و پیرو من میبھتر از این قومی است که 

گرفتن اموال من بودند، بخدا سوگند اگر از معاویه چیزی بگیرم که موجب حفظ جان من 
شود و اھل و عیال مرا ایمن دارد، برایم بھتر از آن است که مرا بکشند و اھل بیتم را تباه 

و تسلیم او  ندگرفت مینگیدم، (شیعیانم) گردن مرا ج کنند، بخدا سوگند اگر با معاویه می
مندانه با او صلح کنم، برایم بھتر است از آنکه مرا کشته  کردند؛ به خدا سوگند اگر عزت می

 .٢»و اسیر نمایند
گیری از  ترین اشکال نیرنگ و فریب علمای شیعه نسبت به عوام خود، بھره از مھم

 است؛  ب جلیل القدر، یعنی علی و معاویهاختالف به وجود آمده میان دو صحابی 

                                           
 .٢٧٠٤: ی بخاری، شماره -١

 لي من هؤالء؛ یزعمون أنـهم لي  س ؛ عن الحسن٢/٢٩٠االحتجاج، طبرسی:  -٢
ً
أنه قال: أری والله معاویة خیرا

شیعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله ألن آخذ من معاویة ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلـي خیر من أن 

ن أسالمه یقتلوني فیضیع أهل بیتي، والله لو قاتلت معاویة ألخذوا بعنقي حتـی یدفعوا بي إلیه سلًما، ووالله أل

 وأنا عزیز، خیر من أن یقتلني وأنا أسیر.
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، پیرامون بیعت معاویه و ب گویم: شروع اختالف میان علی و معاویه با یاری الله می
یارانش با علی و قبل از اجرای قصاص قاتلین عثمان و نیز پس از آن بوده است و معاویه 

از  س ابتدا باید علی طمع خالفت نداشت. معاویه و اطرافیان ایشان بر این باور بودند که
 قاتالن عثمان قصاص بگیرد و بعد ایشان وارد بیعت او شوند. 

ابن کثیر در "البدایة والنھایة" از ابراھیم بن حسین بن علی ھمدانی معروف به ابن 
ھا  آن که است ھـ) با اسنادش از ابودرداء و ابوامامه روایت کرده٢٨١دیزیل امام حافظ (

جنگی؟ بخدا  او گفتند: ای معاویه، بر سر چه چیزی با این مرد می و به ندنزد معاویه رفت
تر است و بر  نزدیک ج سوگند این مرد قبل از تو و پدرت اسالم آورد و از تو به رسول الله

 دارتر است. این امر حق
با او  است معاویه گفت: من به خاطر خون عثمان و اینکه او قاتالن عثمان را پناه داده

س بروید و به او بگویید قاتالن عثمان را به ما تحویل دھد، آنگاه من اولین کس جنگم، پ می
 ١کنم. از میان اھل شام ھستم که با او بیعت می

اھل سنت و جماعت اعتقاد دارند که جنگ میان علی و «گوید:  ابن حجر ھیثمی می
که  است آن بودهمعاویه بخاطر منازعه و درگیری بر سر خالفت نبوده است، زیرا اجماع بر 

له شکل نگرفت، بلکه دلیل أدارتر به خالفت است .. پس این فتنه بخاطر این مس علی حق
تحویل ھا  آن خواستند قاتالن عثمان را به آن این بود که معاویه و اطرافیانش، از علی می

 .٢دھد، زیرا معاویه پسر عموی عثمان بود، اما علی از این امر امتناع ورزید
شنود که تعدادی از یاران او در صفین به اھل شام دشنام  وقتی می س ھمین علی

إين أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم «گوید:  و می دوش میدھند، خشمگین  می

أعمالهم وذكرتم حالهم، كان أصوب يف القول وأبلغ يف العذر وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم 

دانم که دشنام دھنده  من ناپسند می: «٣»بينا و بينهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات
گویید،  سخن میھا  آن کنید و از حال و وضع اگر کردارشان را توصیف میباشید؛ 

                                           
؛ لسان ١٩٢ – ١٣/١٨٤؛ سیر أعالم النبالء: ٦/٣٨٧؛ تاریخ دمشق: ٧/٣٦٠ابن الکثیر، در البدایة النهایة:  -١

 .١/٤٨المیزان، ابن حجر: 

 .٣٢٥الصواعق المحرقة، ص:  -٢

 .٣٩٨نهج البالغة، شرح محمد عبده، ص:  -٣
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عذر قائل شوید و ھا  آن ترین سخنان را بگویید و در حد وسیعی برای ترین و درست راست
را محفوظ بدار و میان ما و : خدایا! خون ما و ایشان به جای سب و دشنام ایشان بگویید

 ».آنان را صلح برقرار فرما
ماجرای میان خود و اھل  س ھای امام به شھرھا، علی نامه در نھج البالغه در بخش

وكان بدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن «کند:  صفین را اینگونه بیان می

ستزيدهم يف اإليمان باهللا، والتصديق برسوله وال ربنا واحد ودعوتنا يف اإلسالم واحدة، وال ن

آغاز کار میان ما : «١»يستزيدوننا، واألمر واحد إال ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء
و شامیان چنین بود که ما و گروھی از ایشان، با ھم روبرو شدیم؛ روشن است که پروردگار 

ما در اسالم و مسلمانی، یکی است؛ ما در  ما، یکی است؛ پیامبرمان، یکی است و ادعای
دانیم و آنان نیز در این امر، خود  ایمان به خدا و تصدیق پیامبرش، خود را برتر از آنان نمی

دانند و اسالم و مسلمانی ما، یکی است و تنھا اختالفی که با ھم داشتیم،  را از ما برتر نمی
 ».عثمان بدور ھستیمبر سر خون خواھی عثمان بود و ما از ریختن خون 

ھای شیعه شاھد روایاتی ھستیم مبنی بر اینکه معاویه اھل بیت را گرامی  در کتاب بلکه
قمی در "األمالی" در روایتی  ی نداشت؛ صدوق شیعه  داشت و با آنان ھیچگونه دشمنی می

گ آنگاه که معاویه در بستر مر«ایم، آورده است:  طوالنی که ما شاھد مطلب را ذکر نموده
دانی که  فرزندم .. می«بود، فرزندش یزید را فراخواند و روبروی خود نشاند و به او گفت: 

دانی  است و می ج حسین چه بھره و نصیبی از اسالم دارد، او از گوشت و خون رسول الله
تردید اھل عراق او را بسوی خود خارج خواھند کرد و سپس او را تباه و خوار  بی که
را بشناس و او  ج او پیروز شدی، حق و منزلت و جایگاه او نزد رسول اللهکنند، اگر بر  می

سببی و رحمی داریم، پس  ی را بخاطر خروجش مؤاخذه نکن، ھمچنین ما با او رابطه
شاھد برحذر باش از اینکه دستت را به بدی بسویش دراز کنی و یا اینکه امر ناپسندی از تو 

 .٢»باشد

                                           
 .٥٤٣همان، ص:  -١

لما حضرت معاویة الوفاة دعا ابنه یزید فأجلسه بین یدیه، فقال له: "یا بني.. وأما الحسین فقد عرفت حظه من  -٢

ه ودمه، وقد علمت ال محالة أن أهل العراق سیخرجونه إلیهم ثم یخذلونه 
ّ
ه، وهو من لحم رسول الل

ّ
رسول الل
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ای که میان صحابه روی داد، در این  ر رابطه با فتنهاھل سنت و جماعت د ی عقیده

ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿فرماید:  کالم الھی متجلی است که می ۡصلُِحواْ  ۡ�َتَتلُوا
َ
فَأ

ۡخَرىٰ ٱبَۡيَنُهَماۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ 
ُ
ۡمرِ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُواْ  ۡ�

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ ٱَ�ۡبِ� َح�َّ فَإِن فَآَءۡت  �َّ

 ِ ْ بَۡيَنُهَما ب ۡصلُِحوا
َ
قۡ  لَۡعۡدلِ ٱفَأ

َ
ْۖ َوأ َ ٱإِنَّ  ِسُطٓوا و اگر دو « ]٩[الحجرات:  ﴾٩لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

ر یکی از آن شان آشتی بر قرار کنید، پس اگ گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میان
 دو بر دیگری تجاوز کرد، با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان الله باز گردد، پس اگر بازگشت، میان

 .»دارد گمان الله عادالن را دوست می به عدالت صلح بر قرار کنید و عدالت پیشه کنید، بیھا  آن
ا متصف به وصف راضی ھستیم، زیرا خداوند متعال آنان رھا  آن در نتیجه ما از تمامی

 ندرا با یکدیگر برادر دانسته است، به رغم اینکه با یکدیگر جنگیدھا  آن و است ایمان نموده
بر برخی دیگر تجاوز و طغیان کردند، حال چگونه خواھد بود وقتی برخی ھا  آن و برخی از

از روی تأویل و تفسیر و اجتھاد با دیگران جنگیده باشند؟! در نتیجه اھل سنت بر ھا  آن از

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  فرستند، زیرا خداوند متعال می ھر دو گروه رحمت می َجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم  �َّ
ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسبَُقونَا ب ِيَن وَ  ۡ�ِ َ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

(بعد از مھاجران ھا  آن که بعد از و (نیز) کسانی« ]١٠[الحشر:  ﴾١٠َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ 
مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز  گویند: پروردگارا! ما را و برادران و انصار) آمدند، می

گمان تو  اند قرار مده، پروردگارا! بی که ایمان آورده ای نسبت به کسانی مان کینه ھای دل و در
 .»رؤوف مھربانی

احادیث صحیح و ثابتی که نزد اھل سنت موجود است، بیانگر آن است که موضع ھر 
روایت است که رسول  س اند؛ از ابوھریره دو گروه یکی بوده است و ھر دو مؤمن بوده

اَعُة َحىتَّ َ�ْقتَِتَل فِئَتَاِن َدْعَواُهَما َواِحَدةٌ «فرمودند:  ج الله تا وقتی که دو : «١»َال َ�ُقوُم السَّ
با ھم وارد جنگ  و دیگری را بر باطل) دانند میاند (و ھریک خود را بر حق  مومنگروه که 

 ». نشوند، قیامت بر پا نخواھد شد

                                                                                                           
ه

ّ
وال تؤاخذه بفعله، ومـع ذلك فإن لنا به خلطة و  ویضیعونـه، فإن ظفرت به فاعرف حقه ومنزلته من رسول الل

، وإیاك أن تناله بسوء، أو یری منك مکروها.
ً
 رحما

 .٣٦٠٨بخاری، شماره:  -١
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َ�ْمُرُق َماِرقٌَة ِعنَْد فُْرقٍَة «فرمودند:  ج اللهروایت است که: رسول  س از ابوسعید خدری 
َقِّ 

ْ
ائَِفتَْ�ِ بِاحل  الطَّ

َ
ْو�

َ
مسلمانان در دو دسته دچار ھنگامی که : «١»ِمَن الُْمْسِلِمَ� َ�ْقتُلُُهْم أ

ھا  آن ترین آن دو گروه به حق با نزدیك کند (خوارج) که می، گروھی خروج شوند تفرقه می
 ».جنگد می

ھا  آن دیث بیانگر این مطلب است که ھر دو گروه به دنبال حق ھستند و درگیریاین ح
دارد که حق با علی است،  و بیان می است، یعنی ھر دو خواھان حق ھستندبر سر حق 

خوارج، در نھروان جنگید، با اینکه معاویه نیز از  یعنیزیرا او بود که با این گروه مارق 
گوید: این حدیث تصریح دارد بر اینکه ھر دو گروه مؤمن  یخوارج بریء بود. امام نووی م

 ».و فاسق نگشتند ندایمان خارج نشد ی و با جنگ با ھم، از دایره ندبود
آتش فتنه بود؛ بیشترین  برافروختنخوارج در میان آنان پنھان شده بودند و نقش آنان 

که این وقایع را دستاویزی اند  ه ھای تشیع غالی برد بھره از این حوادث را نویسندگان کتاب
اند و به تألیف روایات و  ی از خلفا و صحابه قرار دادهبرای خرده گرفتن و عیبجوی

مانان را تا آتش تفرقه میان مسلپرداختند  ج ھای دروغینی در مورد اصحاب پیامبر داستان
 .برافروزند

راضی ھا  آن موضع اھل سنت در این مورد عبارت است از اینکه: خداوند متعال از تمامی
راضی ھستند و بیعت با ھا  آن امت وسط بودند، پس اھل سنت نیز ازھا  آن است، زیرا

شود و معاویه  محسوب میھا  آن خلیفه چھارم س ھای آنان است و علی بر گردن س علی
ای زیبا و نیکو داشته است و این  سیره ج مؤمنان و کاتب وحی است و با رسول اللهدایی 

ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م ﴿فرماید:  کالم الھی برای ما کافی است که می مَّ
ُ
تِۡلَك أ

ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  َٔ مَّ ھا امتی بودند که در گذشتند،  نآ« ]١٣٤[البقرة:  ﴾١٣٤لُوَن َ�مَّ
و از آنچه (آنان)  اید و برای شماست آنچه کسب کرده اند است آنچه که کسب کردهھا  آن برای

 .»شوید کردند، شما پرسیده نمی می
 ھا، آن ترین مصادر کنم که در مھم می س در پایان عوام شیعه را متوجه این سخن علی 

فما أرى  ج لقد رأيت أصحاب محمد«گوید:  می س یعنی نھج البالغه آمده است؛ علی

قيامًا، يراوحون بين قد باتوا سجدًا وأحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثًا غربًا و

                                           
 .١٠٦٤مسلم، شماره:  -١
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جباههم وخدودهم، يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من 

و مادوا كما يميد الشجر يوم  طول سجودهم، إذا ذكر اهللا هملت أعينهم حتى تبل جيوهبم،

را دیدم؛ اما  ج من، اصحاب محمد: «١»الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاءا للثواب
ھا را در  شب ھا، آن ھیچیک از شما را ندیدم که ھمانندی و شباھتی به آنان داشته باشد؛

لود ھایی غبارآ رساندند که [از عبادت شب] موھایی ژولیده و چھره حالی به صبح می
ھای خود  گذراندند؛ میان پیشانی و گونه داشتند و شب را تا به صبح در سجده و قیام می

شان به سوی خدا، طوری  ساییدند و از یادآوری بازگشت را در پیشگاه خداوند، بر خاک می
شان) از  شان (پیشانی اند و میان چشمان شدند که گویا بر روی آتش ایستاده دگرگون می

آمد،  ده، ھمانند زانوی بز، پینه بسته بود؛ ھرگاه نام و یاد خدا به میان میکثرت و طول سج
شد و از بیم گرفت الھی و امید به  شان، تر می ھای ریختند که گریبان چنان اشک می

 ».لرزیدند پاداش پروردگار، بسان درخت به ھنگام وزش باد تند، می
گویم: عقًال و شرعًا بر  می ،ندتھس  ھمچنین به آن دسته از عوام شیعه که اھل انصاف

دھند،  ھای اھل سنت نسبت می شما واجب است که وقتی علمای شما مطالبی را به کتاب
ھای اھل سنت مراجعه نمایید و کالم علمای اھل سنت را به تفصیل بررسی کنید  به کتاب
آوردن به  ھا و ردود اھل سنت را گام به گام، منصفانه و با ترس از خداوند و روی و پاسخ

 گویند، اکتفا نکنید. حق، مطالعه نمایید و به آنچه معممین می
پرده از حقایق بسیار مھمی برداشته خواھد شد و حقیقت برای اشخاص منصف  چنین

کنم، به این خاطر است  ای می روشن خواھد گشت. بدانید وقتی من شما را چنین توصیه
ھای ما ھماھنگ و یکپارچه  اریم که کتابھای خود اطمینان داریم و باور د که به کتاب

از جانب  و بینشی نور مبنای سنت ھمان کسانی ھستند که بر است و علمای اھل
 دارند. پروردگار خود قدم بر می

                                           
 .٢٢٥نهج البالغة، ص:  -١
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 تفاوت میان اهل سنت و شیعه؛ 
 و آیا امکان توافق میان آنان وجود دارد؟

با  نماز، روزه، زکات و حجچھار رکِن تر بیان نمودیم که اھل سنت و شیعه در  پیش
 یکدیگر اشتراک دارند و تنھا در یک رکن با یکدیگر اختالف دارند.

ترین ارکان و اساس  و معتقدند که این رکن مھم نداھل سنت رکن شھادتین را ثابت کرد
که شیعه والیت را مھمترین رکن و اساس قبولی تمامی  قبولی تمامی عبادات است، درحالی

 د.دانن عبادات می
اند نیز اختالف دارند و جز  ای که معتقدند ارکان اسالم رو در مورد ارکان چھارگانه از این

اختالفی ساده و  ھا، آن در اسامی این چھار رکن، با یکدیگر توافقی ندارند و اختالف میان
اختالفی است شبه کلی در  ھا، آن توانیم بگوییم: اختالف میان ی نیست، پس مییجز

 ، قولی و حتی قلبی (نیت).عبادات عملی
ترین تألیفات  ری که یکی از علمای بزرگ شیعه است، در یکی از بزرگینعمت الله جزا

إنا «گوید:  ، باب "یجب األخذ بخالف ما تقوله العامة" می»األنوار النعمانیة«خود موسوم به 

وذلك أهنم يقولون: ام، ـإم على وال نبي، على وال إله، على – السنة أهل أي –ال نجتمع معهم 

إن رهبم هو الذي كان نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن ال نقول هبذا الرب وال بذلك النبي، 

اھل  -ھا  آن ما با: «»ر ليس ربنا وال ذلك النبي نبيناـبل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بك
گویند:  میھا  نآ شویم، زیرا بر یک خدا، یک پیامبر و یک امام جمع نمی -سنت 

پس از پیامبرش ابوبکر است و ما این پروردگار و این  ی پروردگارشان کسی است که خلیفه
پیامبرش ابوبکر باشد،  ی گوییم: پروردگاری که خلیفه پیامبر را قبول نداریم، بلکه می

 .١»پروردگار ما نیست و آن پیامبر نیز پیامبر ما نیست

 .اهل سنت استشیعه معتقد به وجوب مخالفت با 
امور  ی یکی از امور قطعی و مسلم نزد شیعه وجوب مخالفت با اھل سنت در ھمه

 باید مخالف اھل سنت باشد.ھا  آن است، حتی اخبار و تاریخ
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مخالفت با اھل سنت مبنی بر وجوب  اند نسبت دادهشیعه روایات متعددی را به امامان 
اند که از اسامی آن  ابوابی را باز کرده ھای فقه و حدیث خود و در کتاب در تمامی امور

 بریم. وجوب مخالفت با اھل سنت پی می ی لهأابواب، به مس
را برای ما تبیین نموده است،  مخالفتخمینی، دلیل ضرورت این ھا  آن آیت عظمای

دانی چرا بر  می«گفت:  ÷ گوید: از ابو اسحاق ارجانی روایت است که ابو عبدالله وی می
ای؟ گفتم: نه. گفت: علی خداوند را به حکم و یا  فرمان یافته ،گوید عامه میخالف آنچه 

کردند تا امر او را باطل نمایند  کرد مگر اینکه امت بر خالف او عمل می عبادتی عبادت نمی
ھا  آن کردند و چون به دانستند، از امیر المؤمنین سؤال می و در مورد چیزھایی که نمی

ساختند و به آن عمل  بر خالف فتوای ایشان از پیش خود می داد، فتوایی فتوایی می
 .١»کردند تا حقیقت را بر مردم بپوشانند می

رو شاھد آن ھستیم که فقھا و علمای شیعه تمام تالش خود را برای مخالفت با  از این
ای  در ھر مساله -دھند، حتی اگر بدانند که حق با اھل سنت است  اھل سنت به خرج می

 .-که باشد
از آنجایی که استنباط از مصادر دریافت و اصول استدالل میان اھل سنت و شیعه  

 چنانکهمیان این دو بسیار زیاد است  ی ، فاصلهمختلف و متفاوت استکامال با یکدیگر 
و ھرکس  عبور کندشتر از سوراخ سوزن  مگر زمانی کهناممکن است ھا  این توافق میان

 داھنهمبه خاطر منافع و مصالحی که دارد د، یا جاھل است یا غیر از این داشته باش تصوری
 کند. می )تنازل از دین به نفع دنیا(

مصادر دریافت نزد اھل سنت عبارتند از: کتاب و سنت بر مبنای فھم سلف صالح، 
 شود. نقلی نامیده می ی یعنی صحابه که ادله

و عبادتی که به  باشد میبر اساس آنچه از قرآن و سنت به ثبوت رسیده  تنھالذا عبادت 
و روش اھل سنت ھمین  عمل بدان امری الزم و ضروری است این ترتیب ثابت شده باشد

  است.

                                           
: أتدري ÷ رفعه قال: قال أبو عبد الله؛ عن أبي إسحاق األرجاني ٨٢رسالة التعادل والترجیح، خمینی، ص:  -١
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 ج ای شبه کلی قرآن و اقوال پیامبر و بگونه است اما شیعه مسلک دیگری اختیار کرده
خود را با  ی اند و رابطه قوال ائمه را جایگزین کردهو ا اند نسخ نموده اقوال ائمهرا با 

نسبت ھا ھزار روایت در تفسیر و فقه  اند و به امامان ده قطع کرده ج اصحاب پیامبر
 اند. و عقاید شاذ و دین فاسد خویش را بر آن بنا نھاده اند داده

تنھا باید از طریق امامان دریافت شود و اینگونه سنت  ج از نظر شیعه، حدیث پیامبر
اند که به امامان خود  اند و آن را با روایاتی جایگزین نموده را به بازی گرفته ج پیامبر اسالم
اند، تا اینکه با بھتان و دروغ و تحت قبای اھل بیت، خود را به مسلمانان  نسبت داده
 م را از نور به سوی تاریکی خارج نمایند.اھل اسال به این ترتیبو  ایندمنسوب نم

شان  اند و ھر فعل یا قول و یا تقریر امامان بلکه مفھوم حدیث را گسترده و بر آن افزوده
اند: سنت عبارت است  و در تعریف سنت آورده اند را برابر با کالم خداوند و رسولش دانسته

 از قول و فعل و تقریر که از معصوم صادر شود.
که این قوم جرأت نداشتند احادیث اھل سنت را به وضوح و روشنی رد کنند، از آنجا 

 بنابراینشان آسان شود؛  راویان این اخبار پرداختند تا رد احادیث برای خرده گرفتن ازبه 
باشند و با  میھا  آن بجز علی و تعداد اندکی از ج شیعه معتقد به کفر تمامی اصحاب پیامبر

 و عمل به آن را باطل دانستند. نمودهنصوص سنت را رد  این حربه بخش اعظمی از

 تفاوت میان اقوال و اعمال عبادی شیعه و سنی

اگر نگاھی گذرا به اقوال و نیز اعمال عبادی اھل سنت و شیعه بیندازیم تفاوت بسیار 
 زیاد موجود میان آن دو برای ما آشکار خواھد شد.

 بسوی عبودیت و بندگی خداوند یگانه واحکام اسالم و تعالیم زیبای آن انسان را 
شبھه پروردگار این امر واضح و روشن است؛  بی دھد و در آیات روشن و شریک سوق می بی

در  ھا، آن ھای اھل سنت و دریافت عقاید و اصول ھمچنین با رجوع به منابع و کتاب
تناقض و و ھیچ  است با کتاب الله ھماھنگ بودهھا  آن یابیم که اصول و باورھای می

 تعارضی ندارد.
دانند، اخالص برای الله تعالی در عبادت، رکن اصلی و اساسی  ھمانگونه که ھمه می

ھا،  ھای قولی و عملی است و اخالص برای الله تعالی در تمامی عبادت عبادت قبولیت
ای که به حق پروردگارش اعتراف دارد،  امری است فطری در قلب سلیم و نفس پالوده
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ھای باطنی و ظاھری فراوانی به او بخشید،  که او را خلق کرد و نعمت پروردگاری
نیست؛ درنتیجه نفس پاک و ھا  آن ھایی که جز خداوند کسی را یارای بر شمردن نعمت

اعتراف دارد،  خداوند متعالھای خداوند ھمراه با تعظیم و بزرگداشت  پالوده به نعمت
 ھا به دست اوست. و پیشانیپروردگاری که قوت و عزت تماما برای اوست 

کند، حال  نفس مؤمن در رابطه با وجوب اخالص برای خداوند متعال مطالبه دلیل نمی
و دارند  چگونه خواھد بود وقتی نصوص روشن و واضح قرآن کریم از شرک و ریا بر حذر می

نَا۠ �ََ�ٞ ﴿فرماید:  ؛ الله متعال میکنند می به وجوب اخالص امر
َ
َمآ � ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ  قُۡل إِ�َّ

َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ  َّ�
َ
فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ  ۦ�

َحَدۢ� ۦٓ َرّ�ِهِ 
َ
من ای پیامبر!) بگو: من فقط بشری ھستم مثل شما، (امتیاز «( ]١١٠[الکهف:  ﴾١١٠أ

به لقای  سشود که تنھا معبودتان معبود یگانه است، پس ھرک این است که) به من وحی می
پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد و ھیچکس را در عبادت پروردگارش شریک 

 . »نسازد

ْ ﴿فرماید:  می ھمچنین ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َ ٱَوَما ُحَنَفآَء َو�ُقِيُمواْ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ

لَٰوةَ ٱ ۚ ٱَوُ�ۡؤتُواْ  لصَّ َكٰوةَ و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را « ]٥[البینة:  ﴾٥لَۡقّيَِمةِ ٱَوَ�ٰلَِك دِيُن  لزَّ
توحید (و  پرستی) به که دین خود را برای او خالص گردانند (و از شرک و بت عبادت کنند درحالی

و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند و این است آیین راستین و  ددین ابراھیم) روی آورن
 . »مستقیم

ٓ إَِ�َۡك ﴿فرماید:  می ھمچنین نَزۡ�َا
َ
آ أ ِ  لِۡكَ�َٰب ٱإِ�َّ َ ٱ ۡ�ُبدِ ٱفَ  ۡ�َقِّ ٱب َّ�  ُ  ﴾٢ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِٗصا �َّ

را به حق بر تو نازل کردیم، پس الله را عبادت کن و دین را  گمان ما (این) کتاب بی« ]٢[الزمر: 
 .»برای او خالص گردان

که خداوند متعال  است ھای اھل سنت آمده در یکی از احادیث قدسی در کتاب

رْشََك ِ�يِه َ�ْ�ِي، تر�ته ورش�ه«فرماید:  می
َ
ِْك، َمْن َعِمَل َ�َمًال أ َ�ِء َعِن الرشِّ َ ْ�َ� الرشُّ

َ
نَا أ

َ
 :١»أ

نیازم؛ ھرکس عملی انجام دھد و جز من  من بر خالف شریکان، به طور مطلق از شرک بی«
 ». گذارم را در آن عمل شریکم سازد، او را با شرکش (عمل شرک آمیزش) وامی
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َما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما «فرماید:  می ج در حدیث دیگری رسول الله ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�َّ
َ
َما األ إِ�َّ

 َما َهاَجَر إيَِلْ نَ 
َ

ةٍ َ�نِْكُحَها فَِهْجَرتُُه إِىل
َ
 اْمَرأ

َ
ْو إىِل

َ
 ُدْ�يَا يُِصيبَُها أ

َ
: ١»هِ َوى، َ�َمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه إِىل

شود. پس ھرکس به  ھا بستگی دارند و با ھرکس، مطابق نیتش رفتار می اعمال به نیت«
یابد و با آن زن،  به دنیا دست میخاطر مقاصد دنیوی یا ازدواج با زنی، ھجرت نماید، 

کند. در نتیجه، دستاورد ھجرت ھرکس، ھمان چیزی است که به خاطر آن،  ازدواج می
 ».ھجرت نموده است

پیرامون مفسران بزرگ اھل سنت در تفاسیر مشھور خود بخشی از این احادیث را 
وح با جسد، کامال با که ھمانند ارتباط ر یاحادیث ؛اند اخالص در عبادت برای خداوند آورده

 .رآن و فطرت سلیم بشری ھماھنگ استآیات ق

َل انلَّاِس ُ�ْقىَض «شنیدم فرمود:  ج روایت است که: از رسول الله س از ابوھریره وَّ
َ
إِنَّ أ

فَُه نَِعَمُه َ�َعَرَ�َها، قَاَل: َ�َما يِتَ بِِه َ�َعرَّ
ُ
ِقيَاَمِة َعلَيِْه رَُجٌل اْستُْشِهَد، فَأ

ْ
َعِملَْت ِ�يَها؟ قَاَل:  يَْوَم ال

ْن ُ�َقاَل: َجِريٌء، َ�َقْد ِ�يَل، 
َ
قَاتَلُْت ِ�يَك َحىتَّ اْستُْشِهْدُت، قَاَل: َكَذبَْت، َولَِكنََّك قَاتَلَْت ِأل

ِعلَْم، وََعلََّمُه وَ 
ْ
يِقَ يِف انلَّاِر، َورَُجٌل َ�َعلََّم ال

ْ
ل
ُ
ِمَر بِِه فَُسِحَب ىلَعَ وَْجِهِه َحىتَّ أ

ُ
ُقْرآَن، ُ�مَّ أ

ْ
 ال

َ
قََرأ

ِعلَْم، وََعلَّْمتُُه َوقَ 
ْ
فَُه نَِعَمُه َ�َعَرَ�َها، قَاَل: َ�َما َعِملَْت ِ�يَها؟ قَاَل: َ�َعلَّْمُت ال يِتَ بِِه َ�َعرَّ

ُ
ُت فَأ

ْ
َرأ

 
ْ
َت ال

ْ
ِعلَْم يِلَُقاَل: اَعلٌِم، َوقََرأ

ْ
ُقْرآَن، قَاَل: َكَذبَْت، َولَِكنََّك َ�َعلَّْمَت ال

ْ
ُقْرآَن يِلَُقاَل: ُهَو ِ�يَك ال

َع اُهللا َعلَيْهِ  يِقَ يِف انلَّاِر، َورَُجٌل وَسَّ
ْ
ل
ُ
ِمَر بِِه فَُسِحَب ىلَعَ وَْجِهِه َحىتَّ أ

ُ
، قَاِرٌئ، َ�َقْد ِ�يَل، ُ�مَّ أ

فَُه نَِعَمُه َ�َعَرَ�َها، قَاَل: َ�مَ  يِتَ بِِه َ�َعرَّ
ُ
ْصنَاِف الَْماِل لُكِِّه، فَأ

َ
ْ�َطاُه ِمْن أ

َ
ا َعِملَْت ِ�يَها؟ قَاَل: َما َوأ

ْ�َفْقُت ِ�يَها لََك، قَاَل: َكَذبَْت، َولَِكنََّك َ�َعلَْت 
َ
 أ

َّ
ْن ُ�نَْفَق ِ�يَها إِال

َ
ِبُّ أ

ُ
ُت ِمْن َسِبيٍل حت

ْ
تََر�

يِقَ يِف انلَّ 
ْ
ل
ُ
ِمَر بِِه فَُسِحَب ىلَعَ وَْجِهِه، ُ�مَّ أ

ُ
اولین کسی : «»ارِ يِلَُقاَل: ُهَو َجَواٌد، َ�َقْد ِ�يَل، ُ�مَّ أ

گیرد، شخص شھید است، وی [برای محاکمه] آورده  که روز قیامت مورد محاکمه قرار می
شناسد (به  را میھا  آن دھد و او نیز ھایش را به او نشان می شود، سپس خداوند نعمت می

چه کردی ھا  آن فرماید: در قبال کند)، سپس خداوند می ھا اعتراف می نعمت  ی ھمه
دھد: در راه تو جنگیدم تا به  ھایم چگونه بود)؟ جواب می تو در برابر نعمت (عملکرد

فرماید: دروغ گفتی، تو جنگیدی تا گفته شود: فردی شجاع  شھادت رسیدم؛ خداوند می
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شود و وی بر رویش  است و [آنچه خواستی] گفته شد، سپس در مورد او دستور صادر می
 شود. خته میشود تا اینکه به دوزخ اندا کشانده می

، است فردی که علم آموخته و آن را آموزش داده و قرآن را تالوت کردهھمچنین  
شناسد (به  را میھا  آن دھد و او ھایش را به او نشان می شود و خداوند نعمت آورده می

چه کردی ھا  آن فرماید: در قبال کند)، سپس خداوند می ھا اعتراف می ی نعمت ھمه
دھد: علم آموختم و آن را آموزش  ھایم چگونه بود)؟ جواب می برابر نعمت(عملکرد تو در 

فرماید: دروغ گفتی، تو علم  دادم و برای [رضایت] تو قرآن قرائت کردم. خداوند متعال می
آموختی تا گفته شود: دانشمند و عالم است و قرآن خواندی تا گفته شود: او فردی قاری 

شود و بر رویش  سپس در مورد او دستور صادر میاست و [آنچه خواستی] گفته شد؛ 
 شود. شود تا اینکه به دوزخ انداخته می کشانده می

ھا بخشیده است، آورده  فردی که خداوند به او رزق و روزی فراوان و از انواع دارایی 
ی   شناسد (به ھمه را میھا  آن دھد، او نیز ھایش را به او نشان می شود و خداوند نعمت می
چه کردی ھا  آن فرماید: در قبال کند) سپس خداوند متعال می ھا اعتراف می تنعم

دھد: ھیچ راھی که دوست داشتی  ھایم چگونه بود)؟ جواب می (عملکرد تو در برابر نعمت
در آن راه خرج شود، نگذاشتم، مگر اینکه برای [رضایت] تو آن را در آن راه خرج کردم، 

بخشنده است و  تو این کار را کردی تا گفته شود او فردی فرماید: دروغ گفتی، خداوند می
شود و [وی نیز] بر رویش  [آنچه خواستی] گفته شد؛ سپس در مورد او دستور صادر می

 .١»شود شود تا اینکه به دوزخ انداخته می کشانده می
ھا و تفاسیر شیعه بطور کلی مردم را به عبودیت و بندگی امامان سوق  اما کتاب

 ، ھرچند که ال إله إال الله محمدا رسول الله بگویند.دھند می
کند، درستی  رجوع ھا  آن ھای تفسیر ھرکس به منابع و مصادر شیعه به خصوص کتاب

را که آیات توحیدی ھا  آن گردد؛ ما قبال تعداد اندکی از روایات این مطلب برایش روشن می
ھا و تفاسیر اشتباه  مبنای این تأویل، ذکر کردیم؛ بر کرده بودندقرآن را به والیت تفسیر 

شیعه در تعریف شرک و عبادت که با آیات روشن الھی مخالف است، تعدادی از معادن به 
 ،ھم پیوسته و مھم اسالم را که مبتنی بر اخالص و توحید است و مختص خداوند متعال

و بغض برای  و آن را به امامان بخشیدند، مباحثی ھمچون والء و براء، حب ندویران نمود
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و یاران ایشان با یھود و نصاری و مشرکین  ج الله و بخاطر الله تعالی که بخاطر آن پیامبر
جنگیدند و پدر مؤمن از فرزند کافرش برائت جست، یا فرزند مؤمن از پدر کافرش برائت 

 جست.
شان  اما پیروان دین شیعه بصورت کامال روشن علی و فرزندانش را مقیاس و معیار دین

ھرکس ھا  آن کنند و از دیدگاه را به جای الله عبادت میھا  آن دانند، گویا در ھر چیزی می
کافر است و معیار والء و براء و حب و  ،باشدھا  آن قایل به برتری ابوبکر و عمر و عثمان بر

 ھا. تمامی اصول دین آن و بر ھمین اساس است؛ باشد ھمین مساله میھا  آن بغض
آمدند و حتی ھا  آن مورد خلفا و صحابه و فرماندھان فاتحی که پس ازدیدگاه شیعه در 

اھل ھا  آن بودند و ھمه غاصبحاکمانی ظالم و ھا  آن حاکمان معاصر این است که تمامی
 اند. آتش

راز این مطلب آن است که از دیدگاه آنان حاکمان شرعی، تنھا امامان دوازده گانه 
و  ؛بطور مستقیم فراھم شده باشد و چه اینگونه نباشدفرمانروایی ھا  آن ھستند چه برای

مطابق دیدگاه آنان صاحب ھر پرچم جھادی که قبل از ظھور مھدی بر افراشته شود، 
به اصال به اسالم و انتشار آن و شکست یھود و نصاری ھا  آن طاغوت است، در نتیجه

ا خشم و دشمنی خود را کنند، بلکه تنھ نمی توجهھا  آن خلفا و صحابه و تابعین ی وسیله
 کنند. متوجه اھل سنت می

شیعه علیه یھود و نصاری شمشیر  ھیچگاهبا ورق زدن صفحات تاریخ، خواھیم دید که 
و علیه اھل سنت با یھود و نصاری  اند بارھا با اھل سنت جنگیدهھا  آن نکشیده است، بلکه

 اند. و دیگر کافران و فاسقان در ھر زمان و مکانی ھم پیمان شده
اھل سنت را دشمنان اھل  با اھل سنت به این دلیل است کهھا  آن این جنگ و جدال

خشم گرفته و ھا  آن دانند، درنتیجه مصداق بیشتر آیاتی را که خداوند متعال در بیت می
دانند، از  عذاب داده است، اھل سنت می ی را وعدهھا  آن عنت کرده است وکافران را ل

دھند؛ این  ھای سنی پس از آنان تسری می و به تمامی نسل نندک میصحابه و خلفا شروع 
و چیزھایی را که یھود و نصاری به خداوند  گویند میدرحالی است که اھل سنت شھادتین 

دھند، باورھایی که خداوند متعال را  ت نمینسب خداوند متعالدھند، به  نسبت می
کند که  ثابت میھا  این ی ریزند؛ ھمه ھا فرو می و از سنگینی آن، کوه کند میخشمگین 

 بخاطر امامان است نه بخاطر خداوند.ھا  آن حب و بغض
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بنابراین اختالف میان اھل سنت و شیعه در اصول دین، اختالفی بسیار بزرگ است و 
 وجود ندارد.ھا  آن افق و ھماھنگی میانامکان ایجاد تو

 شیعه معتقد به مخلوق بودن قرآن کریم است (پناه بر خدا)

مجلسی در کتاب ھا  آن ھا ھمانند جھمیه بر این باورند که قرآن مخلوق است؛ شیخ آن
و یازده روایت برای اثبات  است باز کرده» أن القرآن مخلوق«"بحار األنوار" بابی با عنوان: 

عقیده و باور فاسد در آن گنجانده است و این کفری صریح است و اھل اسالم بر کفر این 
 ١بودن آن اجماع دارند.

این درحالی است که باور و عقیده اھل سنت که باید باور و عقیده تمامی مسلمانان 
گردد؛  و به او باز می است باشد، این است که قرآن کالم خداوند است، از او آغاز شده

خداوند متعال حقیقتا به آن تکلم نموده است و قرآن را کالم الله نامیده است؛ خداوند 

َحٞد ّمَِن ﴿فرماید:  متعال می
َ
ٰ �َۡسَمَع َكَ�َٰم  ۡسَتَجاَركَ ٱ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ�ۡن أ ِجۡرهُ َح�َّ

َ
ِ ٱفَأ ُ�مَّ  �َّ

َمَنهُ 
ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پس او را پناه بده، تا سخن « ]٦[التوبة:  ﴾ۥۚ �

ُ ٱَوَ�ََّم ﴿فرماید:  و نیز می .»الله را بشنود، سپس او را به محل امنش برسان ُموَ�ٰ  �َّ
ترین  . این آیه قوی»و الله (بدون و اسطه) با موسی سخن گفت« ]١٦٤[النساء:  ﴾١٦٤تَۡ�لِيٗما

فھمیم که  است که به مخلوق بودن قرآن باور دارند، از این آیه میدلیل علیه کسانی 
با  خداوند متعالکه  است ای دیگر بیان کرده خداوند متعال با موسی سخن گفت و در آیه

ورِ ٱَوَ�َٰديَۡ�ُٰه ِمن َجانِِب ﴿صوتی مسموع با او سخن گفت:  ۡ�َمنِ ٱ لطُّ
َ
ا ۡ� ۡ�َ�ُٰه َ�ِّيٗ  ﴾٥٢َوقَرَّ

(ما) او را از طرف راست (کوه) طور ِندا دادیم و رازگویان او را (به خود) نزدیک و « ]٥٢[مریم: 
و مناجات عبارت از صدای ضعیف و  رت است از صدای بلندی از راه دور؛ ندا عبا»ساختیم

ُ ٱ�ۡذ قَاَل ﴿فرماید:  پنھانی است از نزدیک؛ خداوند متعال می  ﴾َمۡرَ�مَ  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ
 .»فرماید: ای عیسی پسر مریم! و (بیاد بیاور) که الله می« ]١١٦ [المائدة:

دھد و صدای او  را انجام می "گفتن"گوید، یعنی عمل  در این آیه خداوند متعال می
شود، پس با صوت است و سخن او متشکل از کلمات و جمالت است، ھمچون  شنیده می

                                           
 .١٢١– ٩٢/١١٧بحار األنوار، باب أن القرآن مخلوق، کتاب القرآن:  -١
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ٓ ﴿سخن خداوند متعال به موسی که فرمود:  ۠ َر�َُّك فَ إِّ�ِ نَا
َ
ِ  ۡخلَعۡ ٱ�  لَۡوادِ ٱَ�ۡعلَۡيَك إِنََّك ب

ِس ٱ ھایت را بیرون کن که تو  ھمانا من پروردگار تو ھستم، پس کفش« ]١٢[طه:  ﴾١٢ُطٗوى لُۡمَقدَّ
 کلماتی از کالم خداوند ھستند.ھا  این . پس»در وادی مقدس طوی ھستی

ر قرآن وجود دارد، خداوند متعال آیات بسیار دیگری نیز مبنی بر تکلم خداوند متعال د 

ۡصَدُق ِمَن ﴿فرماید:  می
َ
ِ ٱَوَمۡن أ و کیست که از الله راستگوتر « ]٨٧[النساء:  ﴾٨٧َحِديٗثا �َّ

ۡصَدُق ِمَن ﴿فرماید:  و نیز می .»باشد
َ
ِ ٱَوَمۡن أ و کیست که در گفتار « ]١٢٢[النساء:  ﴾١٢٢�ِيٗ�  �َّ

 .»باشد؟ھایش) از الله راستگوتر  (و وعده
 و کالم او راست و حق است. است کند که الله تعالی تکلم کرده این دو آیه ثابت می

 دیدن خداوند متعال در روز قیامت

ابن بابویه قمی در ھا  آن کند؛ شیخ شیعه دیدن خداوند متعال در روز قیامت را نفی می
که  ، بیان کردهاست "کتاب التوحید" خود که مجلسی آن را در بحار األنوارش جمع نموده

ھای گمراه نیز چنین  شود و جھمیه و معتزله و دیگر فرقه خداوند در قیامت دیده نمی
 دیدگاھی دارند.
کنند که مؤمنان خداوند را در روز قیامت  است که اھل سنت تأکید می  این درحالی

سلف صالح بینند و دالیل بسیار زیادی از قرآن و سنت دال بر این مطلب وجود دارد و  می
بینند و در دیدن پروردگار  مؤمنان پروردگار خود را عیان می اینکهنیز بر آن اجماع دارند؛ 

توانند خورشید و ماه شب چھارده را  خود ھیچ مشکلی ندارند، ھمچنانکه به راحتی می

وُُجوهٞ ﴿ببینند؛ از جمله دالیل قرآن مبنی بر رؤیت خداوند در روز قیامت این آیه است: 
ةٌ يَوۡ  ٞ  ٢٢َم�ِٖذ نَّاِ�َ ھایی تازه (و شاداب) است.  آن روز چھره« ]٢٣-٢٢[القیامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة

گوید: به وجه پروردگار خود  . ابن عباس در تفسیر این آیه می»نگرد به سوی پروردگارش می
 نگرند. می

ُهۡم ﴿باشد:  می از دیگر دالیل قرآنی مبنی بر رؤیت باری تعالی در قیامت این آیه ٓ إِ�َّ َّ�َ
ََّمۡحُجوُ�ونَ  ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ ل پندارند)  میھا  آن ھرگز چنین نیست (که« ]١٥[المطففین:  ﴾١٥َعن رَّ

. امام شافعی »شان یقینًا محجوب و محرومند در آن روز از (دیدار) پروردگارھا  آن گمان بی
بینند و  در آن روز پروردگار خود را می این آیه بر این داللت دارد که مؤمنان«گوید:  می
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 خداوند متعالوجه داللت آن از این قرار است که: وقتی دشمنان خداوند بخاطر نارضایتی 
 ،راضی استھا  آن از دیدن پروردگار محرومند، اولیاء و دوستان او که خداوند از ھا، آن از

 محروم ماندن از دیدارتوانند او را ببینند و اگر قرار باشد که ھیچکس خداوند را نبیند،  می
 .١خداوند به عنوان مجازاتی برای کافران، کاری عبث و بیھوده است

ِيَن ﴿فرماید:  یکی دیگر از دالیل رؤیت خداوند در قیامت، این آیه است که می لِّ�َّ
 ْ ۡحَسُنوا

َ
ٞۖ َوزِ�َ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱأ که نیکی کردند، پاداش نیک (= بھشت)  برای کسانی« ]٢٦[یونس:  ﴾اَدة

در این آیه مبھم به » زیادة«. اگر چه معنای »است و افزون بر آن (=رؤیت باری تعالی است)
رسد اما در حدیث صھیب این بخش از آیه به رؤیت خداوند تفسیر شده است؛  نظر می

إَِذا َدَخَل «کند که فرمودند:  روایت می ج در صحیحش از صھیب از پیامبر )۱۸۱مسلم (
َنََّة، قَاَل: َ�ُقوُل اُهللا 

ْ
َنَِّة اجل

ْ
ْهُل اجل

َ
  -أ

َ
لَْم -َ�بَارََك َوَ�َعاىل

َ
ِز�ُدُ�ْم؟ َ�يَُقولُوَن: أ

َ
: تُِر�ُدوَن َشيْئًا أ

َنََّة، َو�ُ 
ْ
لَْم تُْدِخلْنَا اجل

َ
ْ�ُطوا تُبَيِّْض وُُجوَهنَا، أ

ُ
َِجاَب، َ�َما أ

ْ
نَا ِمَن انلَّاِر، قَاَل: َ�يَْكِشُف احل نَجِّ

 َر�ِِّهمْ 
َ

َحبَّ إيَِلِْهْم ِمَن انلََّظِر إىِل
َ
شوند، خداوند  وقتی بھشتیان وارد بھشت می: «»أل َشيْئًا أ

خواھید؟  ام، چیز دیگری می ھایی که به شما بخشیده فرماید: آیا افزون بر نعمت متعال می
مان را شاداب و نورانی نکردی؟ آیا ما را به بھشت  ھای کنند: آیا چھره تیان عرض میبھش

فرمودند: آنگاه پرده برداشته  ج داخل نکردی و از آتش جھنم نجات ندادی؟ پیامبر
ترین چیزی که به  و بدین ترتیب محبوبکنند]  شود [و آنان به پروردگارشان نظر می می

سپس این آیه را تالوت کرد: ». باشد تن به پروردگارشان میشود، نگریس بھشتیان داده می

ۡحَسُنواْ ﴿
َ
ِيَن أ ٞۖ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱّلِ�َّ  .﴾َوزِ�َاَدة

در اختیار دارند مبنی بر اینکه مؤمنان در  ج اھل سنت احادیث متعددی از رسول الله
تواتر رسیده است و پیروان  ی بینند، بلکه این روایات به درجه آخرت پروردگار خود را می

از پروردگار ھا  آن ی و و ھمه اند له را قبول کردهأاین مس و با شرح صدرکامال  ج پیامبر
بینند و اگر این  از جمله کسانی باشند که در بھشت پروردگار خود را می خواھند میخود 

 شد. آب میھا  آن ھای ایمان در قلب ،امید نبود، از شدت حزن و اندوه

                                           
 .١/٢٨٢طبقات الحنابلة، ابن ابی یعلی:  -١
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 .کند شیعه صفات خداوند متعال را نفی می
 سنت این است که شیعه صفات خداوند متعال شیعه با اھلھای  یکی دیگر از مخالفت

و نه  ردندارد و وجه و ید ندا بینایی و شنوایی گوید: خداوند متعال و می است را نفی کرده
 اند. معتزلی خود نھادهداخل عالم است و نه بیرون آن و با این باور پا در جای پای شیوخ 

از  متأثرشیعه در بحث تعطیل صفات باری تعالی که در کتاب و سنت ثابت است، 
ھای متأخرین شیعه در باب اسماء و صفات  باشد؛ از ھمین رو کسی که در کتاب معتزله می

و معتزله تفاوتی نیست؛ تکیه ھا  آن میان در این موردیابد که  مطالعه داشته باشد، در می
است و گرایش به تعطیل در نزد شیعه در قرن چھارم ھا  آن در این باور، عقلھا  آن هگا

مفید و پیروان او ھمچون موسوی، ملقب به شریف مرتضی ھا  آن ھجری، آن زمان که شیخ
ھای  به کتاب در این زمینهھا  آن ؛گسترش یافت ،سی دست به تألیف زدندو ابوجعفر طو

ھای معتزله  د، منقول از کتابان و اغلب آنچه در این مورد ذکر کرده ندمعتزله تکیه کرد
ر، به نقل از تفاسیر یقدتو از این دست است مطالبی که در تفسیر آیات صفات و  ؛است

 اند. معتزله آورده
اند و تصریح  ھای بسیاری از روایات شیعه وجود دارد که به اھل بیت نسبت داده مثال

: »وكمال التوحيد نفي الصفات عنه«لی دارد، از جمله این قول آنھا: به نفی صفات باری تعا
این چیزی است که ابن بابویه قمی در "کتاب ». کمال توحید، نفی صفات از اوست«

 ١التوحید" خود آورده است.
اصل معرفت و شناخت خداوند توحید «گوید:  ھمچنین ابن بابویه در "التوحید" می

 .٢»ات از اوستاوست و نظام الله، نفی صف
نسبت ، بلکه اسماء و صفات خداوند را به امامان خود اند ھا به این مقدار اکتفا نکرده آن

 ÷ جعفر بن محمد«گوید:  شیخ کلینی در اصول کافی میھا  آن ، ھمچانکه امامدھند می

ِ ﴿در مورد این آیه:  ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
ۖ  ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ� ھای  و برای خدا، نام« ]١٨٠[األعراف:  ﴾بَِها

                                           
 .٥٧التوحید، ص:  -١

 .٣٥ – ٣٤همان، ص:  -٢
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 -یعنی  ماییم،بخدا سوگند اسماء الله «گوید:  می »ھا) او را بخوانید نیک است، پس به آن (نام
 ١».پذیرد مگر با شناخت و معرفت ما و خداوند از بندگانش ھیچ عملی را نمی -امامان

ا و آخرت شیعه در توحید ربوبیت این است که رب ھمان امام است و دنی ی پس عقیده
است و ھا  آن دھد منتسب به امامان به دست امام است و حوادثی که در ھستی روی می

که ھمه چیز را به امامان دادند، برای  براستی شیعیاندانند..  غیب میھا  آن امامان
 خداوند چه باقی گذاشتند؟!

 اوند متعال خود رادکنند که خ اھل سنت و جماعت خداوند را آنگونه توصیف می
او را توصیف کرده است، در نتیجه اھل سنت بر این  ج توصیف نموده است یا پیامبر

ِ  ۡسَتعِذۡ ٱفَ ﴿فرماید:  باورند که خداوند متعال سمیع و بصیر است؛ الله متعال می ِۖ ٱب ُهَو  ۥإِنَّهُ  �َّ
ِميعُ ٱ  . »بیناستگمان اوست که شنوای  پس به الله پناه ببر، بی« ]٥٦[غافر:  ﴾٥٦ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

ۡ�ُينَِنا﴿فرماید:  چشم دارد، زیرا می خداوند
َ
زیر نظر (و حفاظت) ما « ]١٤[القمر:  ﴾َ�ۡرِي بِأ

 . »روان بود

ِ ﴿ھمچنین دست دارد:  فرمانروایی جھان ھستی به دست « ]١[الملك:  ﴾لُۡملُۡك ٱ�ِيَِده

ۖ ٱ�َِيِدَك ﴿. »اوست نَّا ﴿. »ھا به دست توست خوبی ی ھمه« ]٢٦[آل عمران:  ﴾ۡ�َۡ�ُ
َ
� ْ َو لَۡم يََرۡوا

َ
أ

نَۡ�ٰٗما َ�ُهۡم لََها َ�ٰلُِكونَ 
َ
� ٓ يِۡديَنا

َ
ا َعِملَۡت �  آیا ندیدند که ما برای« ]٧١[یس:  ﴾٧١َخلَۡقَنا لَُهم ّمِمَّ

 .»ایم، پس آنان مالک آن ھستند ھای ماست، چھار پایانی را آفریده دست ی از آنچه ساختهھا  آن
خداوند ) به صورت مفرد، مثنی و جمع به دستقرآن کریم و سنت نبوی لفظ ید (در 
) نیز به صورت مفرد و جمع به او اضافه چشممضاف شده است، ھمچنین عین ( متعال

 شده است و در سنت به صورت مثنی به او مضاف گشته است.
ند یا اینکه ا گویند مگر اینکه آن را در کتاب خداوند یافته پس اھل سنت چیزی نمی

 نقل شده است. ج روایت صحیحی در آن مورد از رسول الله
از ھمین رو، شاھد آن ھستیم که علمای شیعه ظالمانه و ناروا به اھل سنت و جماعت 

حقیقی اھل سنت، از سادگی عوام شیعه سوء  ی زنند و با تاویل عقیده تھمت تجسیم می
ل سنت و جماعت خداوند را آنگونه که و این از آن جھت است که اھ ؛کنند استفاده می

کنند بدون تعیین  ، توصیف میاست خودش خود را توصیف نموده یا رسولش توصیف کرده

                                           
 .١/١٤٣األصول من الکافي:  -١
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 خداوند متعالرا بخاطر توصیف ھا  آن کیفیت، یا تمثیل و یا تشبیه؛ آیا خداوند متعال
 د؟!کن ، مؤاخذه و بازخواست میاست نموده و رسولش او را توصیفآنگونه که خودش 

خداوند موصوف «گوید:  می» الجواب الصحیح«ابن تیمیه در کتاب مشھورش موسوم به 
به صفات کمال است و ھیچ چیزی ھمانند او نیست و صفات او شبیه به صفات مخلوقات 

، ثابت است برای خود ثابت کرده خداوند متعال خودرا که  صفاتینیست، با این وجود ما 
و  افزاییم صفات خداوند نمیخداوند داخل نیست، به کنیم و چیزی که در صفات  می

کنیم؛ با روشن  خارج نمی ی صفات دایرهرا که داخل در صفات خداوند است، از  صفاتی
توان بخاطر اینکه مسلمانان خداوند را متصف به صفاتی  شدن این مطلب دیگر نمی

خداوند و معتقدند که ھیچ چیزی ھمانند  است کنند که خودش در مورد خود گفته می
کنند،  ثابت می خداوند متعالبرای  اند ابالغ کردهنیست و صفاتی را که پیامبران  متعال

اند و  اند که پیامبران اثبات کرده چیزی را اثبات کردهھا  آن مالمت و سرزنش کرد، زیرا
شود و  شامل وھم باطل نیز می اند و این نفی اند که پیامبران نفی کرده چیزی را نفی نموده

 . ١»کند آن را نیز نفی می
ز بزرگان مخالفین لب یکی ا«نویسد:  می» تلبیس الجھمیة«ایشان ھمچنین در کتاب 

توانیم بگوییم خداوند جسم  و گفت: پس با این چیزی که شما گفتید ما می به سخن گشود
من و برخی از اساتید و فضالیی است اما نه مانند دیگر اجسام؟ من در پاسخ به او گفتم: 

شود که خودش خود را  که در این جمع ھستند، گفتیم که خداوند آنگونه توصیف می
 ج توصیف کرده و یا رسولش او را توصیف نموده است و نه در کتاب الله و نه سنت پیامبر

 .٢»که خداوند جسم است تا اینکه این سوال شما جای طرح داشته باشد است ذکر نشده
کند و آن اینکه این مقوله که  مھمی را گوشزد می ی عالمه ابن تیمیه در اینجا نکته

کند و  خداوند جسم است اما نه مانند دیگر اجسام، اھل سنت را ملزم به پذیرش نمی
 جویند. ایشان نیز چنین باوری ندارد بلکه از این لفظ برائت می

کشف الغطاء عن المبھمات «به  بلکه جعفر کاشف الغطاء در کتاب مشھور خود موسوم
با صراحت تمام باور و اعتقاد به تجسیم را به سه محمد اولی، یعنی » الشریعة الغراء

د اشتملت على أخبار ـم قـإن كتبه«گوید:  کند؛ وی می منتسب می» کلینی، طوسی و قمی«

                                           
 .٤/٤٣٢الجواب الصحیح:  -١

 .٣/١٦٨تلبیس الجهمیة:  -٢
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 ھای کتاب« :»يقطـع بكذهبا كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم، وثبوت المكان والزمان
یقینی است، ھمانند اخبار و روایات ھا  آن حاوی اخباری است که دروغ بودنھا  آن

 .١»تجسیم، تشبیه و قدیم بودن جھان و ثبوت مکان و زمان
ترین عبادات شیعه و سنی و تفاوت میان آن دو  در ذیل نگاھی گذرا و مختصر به مھم

کنیم تا حجم زیاد تفاوت  شروع می ،استاندازیم و ابتدا از نماز که رکن دوم اسالم  می
 حس شود:

 نمازهای پنجگانه نزد اهل سنت و شیعه

ھای حدیث اھل سنت و جماعت بطور صحیح و  در کتاب ج چگونگی نماز پیامبر
 ج شک و تردید باقی نگذاشته است و کیفیت نماز پیامبر کمترینمتواتر ثابت شده و جای 

 ی از تکبیر تحریمه تا سالم دادن بیان شده است و شروط و ارکان و مستحبات این فریضه
 ٨٤بزرگ ھمگی ذکر شده است؛ در کتاب صحیح بخاری (کتاب صفة الصالة)، امام بخاری 

باب از تکبیر تحریمه گرفته تا سالم نماز باز کرده است و امام مسلم نیز در صحیح خود، 
 از پنجاه باب برای این موضوع باز کرده است. در "کتاب الصالة" بیش

باشند،  می ج مسائل مربوط به کیفیت نماز پیامبر ترین ریزھای حدیث، بیانگر  کتاب
ھمچنین نماز با تواتر صحیح و غیر منقطع از طریق مشاھده با چشم به ما رسیده است، با 

شان را تا اینکه به  و پدران نماز پدران اند این توضیح که فرزندان نماز پدران خود را دیده
 رسیده است... ج زمان پیامبر

این یعنی تواتر عملی و معنایش این است که محال است نماز مسلمانان امروزی  
که  است اشتباه باشد ... و در حدیث صحیحی که از طریق اھل سنت روایت شده، آمده

ْ�تُُموِ� «فرمودند:  ج پیامبر
َ
َص�ِّ َصلُّوا َكَما َرأ

ُ
بینید  نماز بخوانید ھمانگونه که مرا می: «٢» أ

 ».خوانم نماز می
در میان احادیث شیعه  ج حال آیا یک حدیث صحیح و دارای سند متصل به رسول الله

از تکبیر تا تسلیم بپردازد؟! ھیچ چیزی در  ج وجود دارد که به بیان چگونگی نماز پیامبر

                                           
 .١/٢٢٠نگا: کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء:  -١

 .١٢٠٤٨: های صحیح الجامع، آلباني، شماره -٢
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اھل سنت وجود دارد، وجود ندارد! در نتیجه با قاطعیت آنگونه که نزد ھا  آن ھای کتاب
 باید گفت که نماز شیعه نادرست است.

ضریح و  درکنند، اما ھنگام نماز خواندن  بله شیعه در نمازھای خود رو به قبله می
اند که پشت  فتوا دادهھا  آن دھند. تعدادی از علمای را بر قبله ترجیح میھا  آن ھا، بارگاه

بور معصومین در حال نماز و دیگر اوقات شایسته نیست، زیرا موجب ھتک نمودن به ق
 است.ھا  آن ادبی نسبت به بی حرمت ایشان و

إّن استقبال القرب أمر الزم، وإن لم يكن «گوید:  مجلسی در کتاب "بحار األنوار" خود می

هللا، أي جهته التي أمر موافًقا للقبلة، واستقبال القرب للّزائر بمنزلة استقبال القبلة وهو وجه ا

رو نمودن به قبر امری الزم و واجب است، ھرچند که : «»النّاس باستقبالها يف تلك الحالة
رو کردن به قبله است و آن  ی قبله در آن سو نباشد و رو نمودن به قبر برای زائر به منزله

در آن حالت به آن  است ھمان وجه الله است، یعنی جھتی که خداوند مردم را فرمان داده
 . ١»رو کنند

إنه مع بُعد الزائر عن القرب ُيستحسن استقبال القرب يف الصالة واستدبار «گوید:  ھمچنین می

وی قبر با وجود دوری زائر از قبر، بھتر آن است که در ھنگام نماز روی به س: «٢»الكعبة
دو رکعت نماز زیارت  خواھد و این ھنگامی است که زائر می .»نماید و پشت به قبله کند

: ٣»إن ركعتي الزيارة البد منهما عند كل قرب«گوید:  بخواند؛ مجلسی در این مورد می
 ».خواندن دو رکعت نماز زیارت نزد ھر قبری الزم و ضروری است«

خوانند، به این صورت  شیعه نمازھای پنجگانه را در سه وقت صبح و ظھر و مغرب می
و مغرب و عشاء را بعد غروب  ؛را در وقت ظھر و عصر رو ظھ را در وقت صبح؛ که صبح

 خوانند. می

                                           
 .١٠١/٣٦٩بحار األنوار:  -١

 .١٠٠/١٣٥همان:  -٢

 .١٠٠/١٣٤همان:  -٣
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که اھل سنت نمازھای پنجگانه را در اوقات مخصوص آن که در قرآن مذکور  درحالی
شرایطی خاص (چون سفر و در  تنھاخوانند و از دیدگاه آنان جمع میان نمازھا  است، می

 .باشد ..) می
بر بندگان خود فرض  روز پنج نماز در شبانهعال مسلمانان اجماع دارند که خداوند مت

اوقات پنجگانه  ضروریات در اسالم است و قرآن بر ایننموده است و این امری معلوم و از 

قِِم ﴿فرماید:  ، خداوند متعال میداللت دارد
َ
لَٰوةَ ٱأ لُوِك  لصَّ ۡمِس ٱِ�ُ ۡلِ ٱإَِ�ٰ َغَسِق  لشَّ َوقُۡرَءاَن  �َّ

نماز را از زوال آفتاب (ھنگام ظھر) تا « ]٧٨[اإلسراء:  ﴾٧٨َ�َن َمۡشُهوٗدا ۡلَفۡجرِ ٱإِنَّ قُۡرَءاَن  ۡلَفۡجرِ� ٱ
گمان ھنگام قرآن (خواندن، در نماز)  تاریکی شب بر پا دار و (نیز) قرآن فجر (= نماز صبح) را؛ بی

لُوِك ﴿. »فجر (فرشتگان) حاضر آیند ۡمِس ٱِ�ُ ۡلِ ٱَغَسِق ﴿و  یعنی: زوال خورشید. ﴾لشَّ َّ�﴾ 
 یعنی: تاریکی شب.

نماز از زمان زوال خورشید تا تاریکی شب دارد که  خواندناین نص قرآنی داللت بر 
فرماید:  شود. سپس خداوند متعال می شامل نمازھای ظھر و عصر و مغرب و عشاء می

 یعنی نماز صبح. ﴾لَۡفۡجرِ� ٱَوقُۡرَءاَن ﴿
فرمان داده است و سنت شفاف و ھا  آن خداوند متعال بهپنج نمازی بودند که ھا  این 

 ، اوقات نمازھای پنج گانه را برای ما مشخص نموده است.ج روشن پیامبر

سبحان اهللا خوانند و به جای آن " حمد را نمی ی ھمچنین شیعه در دو رکعت آخر، سوره

ان برای آنکه تو دستوریکه چنین  گویند، درحالی ".. می والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب

 بَِها«فرموده است:  ج و رسول الله قرائت را دارد، وارد نشده است
ْ
 َصَالَة لَِمْن لَْم َ�ْقَرأ

َ
: »ال

، بخصوص اگر از ابتدای تکبیرة ١»حمد را نخواند برای او نمازی نیست ی ھرکس سوره«
 اإلحرام نماز را درک کرده باشد.

که از  گوید درحالی .. می اهللا أكرب" .. سمع اهللا لمن حمدهشیعه بعد از رکوع ھمراه با "

 اند. چنین وارد نشده است و مسلمانان چنین نکرده ج پیامبر
تواند در صورت ترک نمازھای زیاد، فرد دیگری را اجیر کند  ھمچنین یک فرد شیعی می

تا آن نمازھا را بجای او بخواند و این نماز را نماز "استیجاری" گویند .. و اگر کسی که 

                                           
 .١٧٩٢صحیح ابن حبان، شماره:  -١
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کنند تا بجای او نماز بخواند و اجرت  اوست، بمیرد، فردی را اجاره می ی نمازھایی بر عھده
 دھند. میت می ی ترکه این فرد را از

خوانیم، باز ھم  ھمان نمازی را بخوانند که ما میھا  آن این مطالب، اگر ی با وجود ھمه
 باطل است..ھا  آن نمازشان صحیح نیست، زیرا وضوی

 ب عمر شویند، زیرا ابن پاھای خود را تا دو قوزک نمی جھت مخالفت با اھل سنتھا  آن
 َصَدقٌَة «شنیدم که فرمود:  ج از رسول الله است روایت کرده

َ
 ُ�ْقبَُل َصَالٌة بَِغْ�ِ ُطُهوٍر َوال

َ
ال

ای از مال دزدی پذیرفته  ھیچ نمازی بدون طھارت و پاکی و ھیچ صدقه: «١»ِمْن ُغلُولٍ 

ْ�َقاِب ِمَن انلَّارِ «فرمود:  ج و نیز به این خاطر که پیامبر .»شود نمی
َ ْ
وای بر : «٢»َو�ٌْل لِأل

 رسد.  یعنی آن بخشی از پا که آب وضو به آن نمی». پا از آتش دوزخ ی َنُشستهھای  پاشنه
پس شستن دو پا تا دو قوزک از شروط قبولیت وضو است و ھرکس وضوی او باطل 

نیز درست و صحیح ھا  آن اگر وضو گرفتن و نماز خواندن حتیباشد، نماز او باطل است؛ 
را لعنت  ج در نمازھای خود اصحاب پیامبرھا  آن باشد، باز ھم نمازشان باطل است زیرا

و در حالت قیام و  نمایند میو در درود فرستادن بر پیامبر و آل او بسیار مبالغه  کنند می
را با خداوند ھا  آن فرستند و این غلو در مورد اھل بیت است، گویا رکوع و سجود، درود می

 کنند. را تعظیم میھا  آن خودگیرند و ھمانند خداوند متعال در نماز  شریک می
از حسین بن ثویر و ابوسلمه سراج » .. باب التعقیب بعد الصالة والدعاء«کلینی در 

شنیدیم که پس از ھر نماز فرض، چھار  ÷ روایت کرده که این دو گفتند: از ابو عبدالله
و  –برد  ا میرھا  آن و نام –کرد، فالن و فالن و فالن و معاویه  مرد و چھار زن را لعنت می

 . ٣»نیز فالنه و فالنه و ھند و ام حکم خواھر معاویه
آید که لعن ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه و حفصه و ھند  از این روایت بر می

 مستحب است.ھا  آن گانه، نزد نمازھای پنجھمچون اذکار بعد از و ام حکم 

                                           
 .٢٢٤مسلم:  -١

 .١٦٥، شماره: بخاری -٢

وهو یلعن في دبر کل  ÷ سمعنا أبا عبد الله«؛ عن الحسین بن ثویر وأبي سلمة السراج قاال: ٣/٣٤٢الکافي:  -٣

وفالنة وفالنة وهند وأم  -ویسّمیهم  -مکتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء، فـالن وفـالن وفـالن ومعاویة 

 ».الحکم أخت معاویة
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در چند مصدر از مصادر شیعه در آداب زیات قبر حسین آمده است .. بعد از  ھمچنین
ھای وارده  و شھادت ایشان و نیز مصیبت ایدنماز و قرائت قرآن  .. روی به بارگاه ایشان نم

، سپس بر او درود فرستد و قاتالن خواندبآورد و نماز  را به یاد  ÷ بر وی و دیگر اھل بیت
ید را ھزار مرتبه لعنت کند) سپس از جایی که نشسته، چند قدم او را لعنت کند (و یز

! به قضای او راضی ھستیم و انا هللا و انا اليه راجعونو جای دیگری رود و بگوید:  اردبرد
تسلیم امر اوییم؛ و اگر این کار را ھفت مرتبه انجام دھد، بھتر است، سپس این دعا را 

 بخواند:

ِب الَفَجرَ « ُهمَّ َعذِّ َواسَتَحّلوا  كَ ، وَعَبدوا َغيرَ كَ وحاَربوا أولِياءَ  َك َة الَّذيَن شاّقوا َرسولَ اللَّ

ل َفَرَج َك َمحاِرمَ  ، َوالَعِن القاَدَة َواألَتباَع وَمن كاَن مِنُهم أو َرِضَی بِِفعلِِهم َلعنًا َكثيرًا. اللَُّهمَّ وَعجِّ

ٍد، َواجَعل َصَلواتِ  َواسَتنِقذُهم مِن أيِدی الُمنافِقيَن الُمِضّليَن َوالَكَفَرِة َعَليِه وَعَليِهم،  َك آِل ُمَحمَّ

 َك الجاِحديَن، َوافَتح َلُهم َفتحًا َيسيرًا، وافتِح َلُهم َروحًا وَفَرجًا َقريبًا، َواجَعل َلُهم مِن َلُدن

ِهم ُسلطانًا نَصيراً  كَ َعُدوِّ   َعلی کردند و خداوندا! فاجرانی را که با پیامبرت دشمنی : «»وَعُدوِّ
ھای تو را حالل شمردند، مجازات کن و  با دوستانت جنگیدند و جز تو را پرستیدند و حرام

ت یا به کارشان راضی بود، فراوان لعنت ھاس آن شان و ھرکس را که از فرماندھان و پیروان
کن. خداوندا! در گشایش کار خاندان محّمد شتاب کن و درودھایت را بر او و بر آنان نثار 

شان پیروزِی آسان  را از دست منافقاِن گمراه و کافران منِکر، نجات بده و برایھا  آن وکن 
شان از جانب خودت، بر  شان رحمت و گشایِش نزدیک فراھم کن و برای نصیب کن و برای

 ».دشمنت و دشمن آنان، تسّلطی پیروزمندانه قرار ده
کتاب "منھج الدعوات" ابن ھای زیارات شیعه و نیز  ھمچنین دعاھای دیگری در کتاب

 طاووس و "بصائر الدرجات" صفار و "المحتضر" حلی و غیره وجود دارد که مشھورترین
دعای لعنت دو بت قریش (ابوبکر و عمر) است که نزد شیعه مشھور و مورد اعتماد ھا  آن

 است.
 و از ودکه واجب است پس از نماز به سجده ر است ھای شیعه آمده در برخی از روایت

يا مواليت يا «خود صد مرتبه بگوید:  ی طلب یاری نماید و در سجده ‘ زھرا ی فاطمه

 ».ای موالی من ای فاطمه مرا یاری کن«»: فاطمة أغيثني
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دانند که سجده تنھا برای خداوند متعال است و عاقالنه نیست که انسان  ھمه می
و سپس غیر الله را مخاطب قرار دھد و از غیر الله  ندمسلمان برای خداوند متعال سجده ک

طلب یاری کند، اما در دین شیعه سجده برای غیر الله نھی نشده است، بلکه برای اثبات 
 ÷ برادران یوسف ی کنند، به سجده ھا و برای قبور می ھایی که در بارگاه درستی سجده
 نمایند. خود تأویل و تفسیر میو آیات قرآن را مطابق با ھوی و ھوس  اند استدالل کرده

کند تا اینکه  یک فرد شیعی بیشتر وقت خود را صرف فرستادن ھزار لعنت بر یزید می

ال إلَه إِالَّ اُهللا شود، حال آیا چنین فردی با نمازگزار سنی که پیوسته ذکر " قلب او سخت می

" را بر زبان دارد و با این َو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َدُه َال َشريَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد ؛ َوهُ ـَوْح 
شود، برابر است؟!! در حدیثی صحیح به روایت بخاری و مسلم  ذکر قلب او نرم و پاک می

ُ «فرمود:  ج که پیامبر است آمده
َ

ُ الُملْك، وهل
َ

�َك هل، هل َمْن قاَل ال � إالَّ ا�َّ وْحدُه ال رَشِ
نُفٍس ِمن َودِل احلْمد، وَُهو ىلع 

َ
ْ�تََق أْر�عَة أ

َ
ات: اكن َكَمْن أ لُكِّ يَشٍء قَِدير، عرْش مرَّ

...  ه وْحدُه ال َشِريَك له، َلُه الُمْلك، وَلُه الحْمدُ ال إله إالَّ اللَ آنکه ده بار بگوید: « :»إْسماِ�يَل 
وایت و در ر .»باشدمانند شخصی است که چھار کس از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده 

ُ َعْدَل َعرْشِ ِرقَاٍب «دیگری آمده است: 
َ

ةٍ اَكنَْت هل روزانه صد بار بگوید، «..  :»يف يَْوٍم ِمئَـَة َمَرّ
 . ١»آزاد کردن ده برده است ی ثوابش به اندازه

 .اهل سنت متفاوت است ی شیعه با روزه ی روزه
، ندنک میماه رمضان نیز ھمه ساله، عمدا با مسلمانان مخالفت  ی در مورد روزهاین قوم 

مخالفت با اھل ھا  آن کنند و تنھا دلیل این کار و افطار نمی گیرند میھمراه با آنان روزه ن
. ھر دارای اجر و مزد بسیار زیاد است مخالفت با مسلمانانھا  آن سنت است؛ از دیدگاه

شود که ابتدا و  تشیع مزعوم در ایران راضی نمی چند که حق با اھل سنت باشد، رھبریت
ھا و کشورھای اھل سنت،  ترین سرزمین ھا، با مھم انتھای ماه رمضان در سرزمین آن

 ھماھنگ باشد.

                                           
 .٢٦٩١؛ مسلم، شماره: ٣٢٩٣بخاری، شماره:  -١
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ھا این دو رکن عظیم و دو نماد بسیار بزرگ، یعنی روزه گرفتن در ابتدای ماه رمضان  آن
 گیرند. میو افطار کردن در ابتدای ماه شوال را به سخره 

به تعجیل در افطار و تأخیر در سحری به  ج ھمچنین مطابق دیدگاه اھل سنت، پیامبر
عنوان رحمتی از سوی خداوند متعال به امتش توصیه نموده است، زیرا خداوند متعال 

ْ ٱَوُ�ُواْ وَ ﴿فرماید:  می ُ�وا َ لَُ�ُم  ۡ�َ ٰ يَتََب�َّ ۡ�يَُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱَح�َّ
َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�

َ
 لَۡفۡجرِ� ٱِمَن  ۡ�

واْ  تِمُّ
َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ ی  ی سپید صبح از رشته و بخورید و بیاشامید، تا  رشته« ]١٨٧[البقرة:  ﴾�َّ

 .»سیاه (شب) برای شما آشکار شود، سپس روزه را تا شب به پایان رسانید
افطار و نماز خود را  شیعهکنند، اما  می ھنگام شنیدن اذان مغرب افطارھا  آن در نتیجه
 اندازند تا زمانی که ستارگان در آسمان نمایان شوند. به تأخیر می

ی روزه در نزد اھل سنت و شیعه مراجعه نماید، میان این دو اھرکس به بخش فتاو
ی شیعه اھای بسیار زیادی را مشاھده خواھد نمود و از تجاوزاتی که در فتاو فرقه تفاوت

 بینید، بسیار شگفت زده خواھد شد، چیزھایی که الیق شأن شریعت مطھر نیست. می
پرسد، چنین پاسخ  ی به یکی از کسانی که از او در مورد جماع مییبه عنوان مثال خو

داشته باشد، اما ناخواسته آلت او وارد یکی از دو شرمگاه  تفخیذدھد: اگر فردی قصد  می
اما اگر قصد جماع داشته باشد و در دخول و یا عدم دخول شود،  زن شود، روزه باطل نمی

اش  یا نه، روزه است سر آلت دخول صورت گرفته ی  یا شک کند که آیا به اندازه شک کند
 !!!١ای نیست باطل است اما بر او کفاره

ھمچنین آنگونه که مراجع و بزرگان شیعه معتقدند، برای شیعه جماع کردن در روز 
له در کتاب کافی آمده است، در این کتاب در باب "اتیان الدبر"  أاین مس رمضان جایز است؛

آمده است که در  ÷ ھا به صورت مرفوع از ابوعبدالله .. از ابن محبوب از برخی از کوفی
شود و نه  او باطل می ی نه روزه«مورد جماع مرد با زن از پشت در روز ماه رمضان گفت: 

 ».نیاز به غسل کردن دارد
خوردن روزه از این دانند و برای  ی کمترین مسافت سفر، افطار کردن را حالل میبرا 

بندند، مثال دانشجویی (برای فرار از روزه  ھای بسیاری به کار می مکرھا و حیله طریق
گویند: به نیت  خواھد، ایشان در جواب می فتوی میھا  آن از ،گرفتن) در ایام امتحانات

                                           
 .١/٢٦٣منهاج الصالحین، خوئي:  -١
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و  نی نزدیکی مسافرت ک یا به منطقه جای دیگر برو و بازگرده ھستی به سفر از جایی ک
 کنند. بر قضای روزه نیز تأکید نمیھا  آن آنجا افطار کن. البته مصیبت آن است که

اغلب مراجع شیعه بر این باورند که استعمال سیگار در روز ماه مبارک رمضان موجب 
عمال سیگار در روز ماه مبارک بطالن روزه نیست، در حالی که تمام علمای اھل سنت است

 دانند. رمضان را موجب بطالن روزه می

 حج در نزد شیعه ی حقیقت فریضه

ھمان  ی کنیم که خداوند متعال به وسیله را ذکر میھا  آن تنھا یک روایت از روایات
روایت حقیقت دین شیعه و اھداف حقیقی آن و دوری آن از قرآن به عنوان مصدر اول 

موسوم به "کامل ھا  آن ھای مشھور کند؛ در یکی از کتاب تشریع در اسالم را بر مال می

اگر : «»لو علمتم فضل زيارة قرب الحسين لرتكتم الحج وما حج أحدكم«الزیارات" آمده است: 
و ھیچیک به حج  کردید میدانستید، حج را ترک  می ر حسین رافضیلت زیارت قب

 !!١گوید: به حج نروید گویا این روایت می». رفتید نمی
شناسد، در روزی غیر روز عید به زیارت قبر ایشان  که حق حسین را می ھرکس درحالی«

ر نویسد ... گفت: و ھرکس با در نظ برود، خداوند برای او بیست حج و بیست عمره می
داشتن و شناخت حق حسین در روز عرفه به زیارت قبر او برود، خداوند برای او ھزار حج و 

 .٢»نویسد ھزار عمره مقبول و نیز ھزار غزوه و جھاد ھمراه با پیامبر مرسل یا امام عادل می
ھمچنین روایت دیگری نیز دارند که در آن به تمامی زنان مسلمان پاکدامن و غافل که 

زنند؛ در این روایت آمده  آوردن حج بیت الله الحرام ھستند، تھمت فاحشه میدر حال بجا 
خداوند در شامگاه عرفه و قبل از اینکه به اھل موقف نظر افکند، به زائران قبر «است: 

گوید: چطور چنین چیزی ممکن است؟) ابوعبدالله  کند (راوی می حسین نظر می
(زائران قبر حسین) ھا  آن وجود دارند و در میان اوالد زناھا  این گوید: زیرا در میان می

                                           
 .٤٤٩کامل الزیارات، ص:  -١

 بحقه في غیر یوم عید کتب الله «؛ ١/١٨٢؛ من ال یحضره الفقیه: ١/٣٢٤فروع الکافي:  -٢
ً
من أتی قبر الحسین عارفا

 بحقه کتب 
ً
الله له ألف حجة وألف عمرة له عشرین حجـة وعشرین عمرة .. قال: ومن أتاه یوم عرفة عارفا

 ».مبرورات متقبالت، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ٣٥٨

 !!!١»ھیچ ولد الزنایی وجود ندارد

ِ َ�َ ﴿فرماید:  می این درحالی است که خداوند متعال َمِن  ۡ�َۡيتِ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱَوِ�َّ
(کعبه) بر مردم واجب است،  ی و برای خدا، حج خانه« ]٩٧[آل عمران:  ﴾إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ۡسَتَطاعَ ٱ

. پس خداوند متعال ما را کافی است و بر او »که توانایی رفتن به سوی آن دارند (البته) کسانی
 کنیم که او پروردگار عرش بزرگ است. توکل می

 .ناجیه هستند ی اهل سنت و جماعت همان فرقه
ھل سنت و ا ی ھمانا دین اسالم دینی بزرگ است و بزرگی دین اسالم در عقیده

ناجیه، متجلی و بارز است، اھل سنت ھمان کسانی ھستند که  ی جماعت به عنوان فرقه
دارند و اصحاب  را گرامی میھا  آن اند و احترام قائلھا  آن اند و برای دوستدار اھل بیت

دارند، ھمان کسانی که خداوند متعال و  را گرامی میھا  آن را دوست دارند و ج پیامبر
 اند. گواھی دادهھا  آن و به تقوی و صداقت و اخالص اند ایشان را تزکیه نمودهرسولش 

اھل سنت را بفھمند، از آنچه گفتم  ی اگر عوام شیعه با تأنی، تدبر و انصاف عقیده
اند با  گیرد، اما علمای شیعه موفق شده آرام میھا  آن  و جان  و قلب بندیا میاطمینان 

 اھل سنت را زشت جلوه دھند؛ کاری که باعث شده ی ھرهاستفاده از دروغ و فریب، چ
 بسیاری از عوام شیعه از اسالم حقیقی دور بمانند.

را در بحث و بررسی ھا  آن چه بسا که ما به نوعی عوام شیعه را معذور بدانیم، اما
با قلبی ھا  آن حقایق عقاید اھل سنت و جماعت از منابع خودشان و گوش دادن به سخنان

 داریم. بدور از کینه، معذور نمیصاف و 
ھای اھل سنت گوش  ھا و سخنرانی کنم به خطبه رو به تمامی شیعیان توصیه می از این

چه به صورت مستقیم ھا  آن ھا و تألیفات دینی حاضر شوند و کتابھا  آن و در جلسات ھندد
ھا و  سخنرانیمشاھده خواھند کرد که ھا  آن و چه از طریق تلوزیون و اینترنت، بخوانند؛

باشد  تعالی می خداوندکامال مرتبط با الله تعالی و تسلیم شدن در برابر ھا  آن ھای نیز کتاب

                                           
إن الله یبدأ بالنظر إلی زوار قبر الحسین بن علي عشیة عرفة «؛ ٢٤/٣١١؛ بحار األنوار: ٨/٢٢٢الوافي، کاشانی:  -١

ي أولئك أوالد زنا ولیس في هؤالء قبل نظره إلی أهل الموقف (قال الراوي وکیف ذلك)، قال أبو عبد الله: ألن ف

 ».أوالد زنا
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ھا  آن و از دھند میو نیز عموم اھل بیت را دشنام ن س و خواھند دید که اھل سنت علی
کنند و احساس خواھند کرد که اھل سنت و جماعت، اسالم حقیقی را با  عیبجویی نمی

دارند و شیرینی ایمان صادقانه به پروردگارشان را احساس خواھند کرد، زیرا منابع خود 
 تحریف و دستکاری. بدور ازعبارت است از کتاب و سنت ھا  آن دین

ِ وَُسنَّيِت، َولَْن «فرماید:  می ج پیامبر ُت ِ�يُ�ْم َشيْئَْ�ِ لَْن تَِضلُّوا َ�ْعَدُهَما: ِكتَاَب ا�َّ
ْ
تََر�
َوَْض 

ْ
َّ احل قَا َحىتَّ يَرَِدا يلَعَ ام که بعد از [چنگ  در میان شما دو چیز باقی گذاشته: «»َ�تََفرَّ

و این دو از یکدیگر جدا نخواھند شد تا اینکه  ] گمراه نشوید: کتاب الله و سنتمزدن به آنھا
 . ١»در کنار حوض کوثر نزد من آیند

تُُ�ْم ىلَعَ «فرماید:  می ھمچنین
ْ
 قَْد تََر�

َّ
 يَِز�ُغ َ�نَْها َ�ْعِدي إِال

َ
َيَْضاِء يَلْلَُها َكنََهارَِها، ال

ْ
 ابل

شما را بر راھی روشن رھا کردم که شب آن مانند روز آن روشن و پرفروغ است : «٢»َهالٌِك 
و  هرسالت را ابالغ کرد ج پس رسول الله». شوند و تنھا ھالک شوندگان از آن منحرف می

 و در راه الله، چنانکه باید جھاد نموده است. است امانت را رسانده

كُتم هبما، «جوید:  شیعه پیوسته به این روایت تمسک می تركُت فِيكم الثَّقلين، ما إن تمسَّ

من دو چیز گرانبھا را در میان شما به جای : «»لن تضلُّوا: كِتاَب اهللاِ، وِعرتيت أهَل بيتي
شوید: کتاب الله و عترت من اھل  نمیگذاشتم که اگر به آن دو تمسک جویید، گمراه 

َوَما َ�َن لُِمۡؤمِٖن ﴿فرماید:  کند، این آیه است که می را اثبات میھا  آن آنچه تعصب». بیتم
ُ ٱَوَ� ُمۡؤِمَنٍة إِذَا قََ�  ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
َ ٱِمۡن أ َّ� 

بِيٗنا ۥَورَُسوَ�ُ   ،و ھیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد« ]٣٦[األحزاب:  ﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ
در کارشان اختیاری باشد و ھرکس الله ھا  آن که الله و پیامبرش کاری را حکم کند، آنکه ھنگامی

و اینکه  .»تکه در گمراھی آشکاری گرفتار شده اس و پیامبرش را نافرمانی کند، به راستی

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿فرماید:  می ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ بگو: اگر الله را « ]٣١[آل عمران:  ﴾�َّ
فرماید:  و نیز اینکه می .»دارید، پس از من پیروی کنید، تا الله شما را دوست بدارد دوست می

                                           
 .٢٩٣٧: ی صحیح الجامع، آلباني، شماره -١

 .٤١: ی صحیح ابن ماجه، شماره -٢
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ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ و آنچه که رسول الله « ]٧[الحشر:  ﴾نَتُهوا
 ؛ »به شما بدھد آن را بگیرید و از آنچه که شما را از آن نھی کرده است پس خودداری کنید

این آیات، صحت احادیث صحیحی را که به کتاب و سنت و تنھا چنگ زدن به  ی ھمه
 نماید.  ویت میکند، تق آن دو وصیت می

دٍ «فرماید:  می ج پیامبر ھمچنین : »َخْ� احلَديِث ِكتاُب اهللا، وَخ� الُهَدي ُهَدي ُ�مَّ

 «فرماید:  و نیز می .١»بھترین سخن کتاب الله و بھترین ھدایت، ھدایت محمد است«
َ

ال
َ
أ

ِكتَاَب، َوِمثْلَُه َمَعهُ 
ْ
وِ�يُت ال

ُ
گاه باشید که ھمانا به من: «»إِ�ِّ أ کتاب و ھمانند آن داده  آ

 . ٢»شده است

نَا تَارٌِك ِ�يُ�ْم «فرماید:  که می است آمده ج در صحیح مسلم این حدیث رسول الله 
َ
أ

ِ َواْستَْمِسُكوا بِهِ  ِ ِ�يِه الُْهَدى َوانلُّوُر فَُخُذوا بِِ�تَاِب ا�َّ لُُهَما ِكتَاُب ا�َّ وَّ
َ
فََحثَّ ». َ�َقلَْ�ِ أ

 ِ َب ِ�يِه ُ�مَّ قَاَل: ىلَعَ ِكتَاِب ا�َّ َ « َورَغَّ ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ
ُ
ْهِل بَيىِْت أ

َ
َ ىِف أ ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ

ُ
ْهُل بَيىِْت أ

َ
َوأ

ْهِل بَيىِْت 
َ
َ ىِف أ ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ

ُ
ْهِل بَيىِْت أ

َ
من دو چیز گرانبھا را در میان شما به یادگار : «»ىِف أ
و  اییده در آن ھدایت و نور است پس به آن عمل نمکتاب خداست کھا  آن گذارم: اولین می

اھل  ی و اھل بیتم، درباره«بعد از تشویق و ترغیب به کتاب خداوند فرمود: ». چنگ بزنید
 ی اھل بیتم خدا را به یاد داشته باشید، درباره ی بیتم خدا را به یاد داشته باشید، درباره

 ». اھل بیتم خدا را به یاد داشته باشید
نموده است، اما مقصود  توصیهبه قرآن جستن به تمسک  ج این وصیت، رسول خدادر 

 ت.ھاس آن و دوری گزیدن از اذیت و آزارھا  آن تقدیر از –اھل بیتی  –از این قول ایشان 

 اقوال علما پیرامون معنای این حدیث:
اب در مورد عترت خود فرمود: عترت من و کت ج پیامبر اکرم«گوید:  ابن تیمیه می -١

شوند تا اینکه در کنار حوض نزد من حاضر شوند و به  الله از یکدیگر جدا نمی
داللت دارد که اجماع  بر آندرستی که پیامبر صادق و مصدوق است؛ این روایت 
باشد و قاضی عیاض آن را در  عترت حجت است و این قول گروھی از یاران ما می

                                           
 .س ، از حدیث جابر بن عبدالله٨٦٧مسلم:  -١

 .س ؛ از حدیث مقدام بن معد٤/١٣٠؛ مسند أحمد: ٢٦٦٤؛ ترمذی: ٤٦٠٤ابوداود:  -٢
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: فرزندان شود بنی ھاشم می ی اما عترت شامل ھمه"المعتمد" ذکر کرده است، 
عباس، فرزندان علی، فرزندان حارث بن عبدالمطلب و سایر بنی ابی طالب و 

است و  ج دیگران؛ و علی به تنھایی عترت نیست و سید و سرور عترت رسول الله
است و عترت بخشی از ، حجت و اجماعاجماع امت به دلیل کتاب الله و سنت 

 .١»عترت است جماع امت، اجماعی ثبوت ا الزمهو  دامت ھستن
که منظور از ثقلین،  شویم نمیتسلیم این مطلب «گوید:  ابن قدامه مقدسی می -٢

قرآن و عترت است، بلکه مراد: قرآن و سنت است، ھمچنانکه در روایت دیگری 

كتم هبما: كتاب اهللا، وُسنَّة رسوله«آمده است:  : »تركُت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما تمسَّ
ام که با تمسک به آن دو، ھرگز گمراه نخواھید  را در میان شما باقی نھاده دو چیز«

این روایت را مالک در "المؤطأ" آورده است و ». شد: کتاب الله و سنت رسولش
به این خاطر است که  است بطور خاص نام اھل بیت را ذکر کرده ج اینکه پیامبر

گاه  .٢»ترند اھل بیت به حال پیامبر آ
که منظور از ثقلین کتاب الله و  شویم نمیتسلیم این مطلب «گوید:  آُمدی می  -٣

روایت شده  ج عترت است، بلکه منظور، کتاب الله و سنت است؛ چرا که از پیامبر
 .٣»کتاب الله و سنت من«که فرمود: 

آن نیز  کامل نمود و دلیلوفات نیافت مگر آنگاه که خداوند دین را برای او  ج پیامبر

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ین آیه است: ا
َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و « ]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا

و اوصیای پس از او؛  س والیت علی. یعنی قبل از »اسالم را (بعنوان) دین برای شما برگزیدم
کنند، به قول  پس وقتی مردم در مورد امری اختالف نمودند، به نصوص دین مراجعه می

فرماید:  شوند؛ خداوند متعال می علمای ربانی و مطمئنی که والیان امر محسوب می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  وَل لرَّسُ ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  ۡ�

                                           
 .٣٩٧ – ٧/٣٩٣تیمیة: منهاج السنة النبویة، ابن  -١

 .١/٤٧٠روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدین عبدالله بن قدامه مقدسی:  -٢

 .١/٣٠٨اإلحکام في أصول األحکام، أبو الحسن سید الدین علی آمدی:  -٣



 د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ    ٣٦٢

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱَ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
الله را و اطاعت کنید پیامبر اید! اطاعت کنید  که ایمان آورده ای کسانی« ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تَأ

را و صاحبان امرتان را؛ و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به الله و پیامبر باز گردانید؛ اگر به 
 .»تر است الله و روز قیامت ایمان دارید، این بھتر و خوش فرجام

ءٖ فَُحۡكُمهُ  ۡخَتلَۡفُتمۡ ٱَوَما ﴿فرماید:  می ھمچنین ِۚ ٱإَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم  �َّ َرّ�ِ  �َّ
�ِيُب 

ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ و در ھر چیزی که در آن اختالف کنید، پس حکم « ]١٠[الشوری:  ﴾١٠َعلَۡيهِ تََو�َّ

و به (سوی) او باز  روردگار من است. بر او توکل کردم(و داوری) آن با الله است، این الله، پ
 . »گردم می

م سلف صالح که عبارتند از: صحابه و تابعین که در بھترین قرون بر مبنای فھ ھمچنین

يَن يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ «گوید:  زیستند، پیامبری که می امت پیامبرشان می ِ
َّ

َخْ�ُ انلَّاِس قَْرِ�، ُ�مَّ اذل
يَن يَلُوَ�ُهمْ  ِ

َّ
بھترین مردمان، مردمان قرن من ھستند، سپس کسانی که بعد از آنان : «»اذل
 .١»آیند ند و بعد کسانی که پس از آنان میآی می

مردود پس ھرکس معتقد به وجود امری در دین باشد که در کتاب و سنت اصلی ندارد، 

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِ�يِه، َ�ُهَو «به ما چنین آموخته است:  ج ، زیرا پیامبراست
َ
ْحَدَث يِف أ

َ
َمْن أ

 ٢».که از آن نیست، مردود استھرکس در امر ما چیزی پدید آورد : «»رَدٌّ 
یکی از اصول عقیدتی اھل سنت این است که ھرکس بکوشد تا عقیده را از غیر از 

به  چیزی رامصادر شرعی آن ثابت نماید، بر خداوند متعال دروغ بسته است و بدون علم 
 خداوند نسبت داده است.

وحی جایز نیست، زیرا عقیده یک امر توقیفی است، یعنی دریافت آن از مصدری جز 
و برای آنکه قلب و  صی در آن نیست و فھم آن آسان استپس دین کامل است و ھیچ نق

نص است ھیچ گره  در پی پیرویفطرت سالم و پاکی دارد و بدون تأویل و تفسیر و تحریف 

ٌ «کور یا تناقضی در دین وجود ندارد؛ در حدیث صحیح نبوی آمده است:  َالُل َ��ِّ
ْ
احل

َرَ 
ْ
ُموٌر ُمْشتَِبَهٌة، َ�َمْن تََرَك َما ُشبَِّه َعلَيِْه ِمَن اِإلثِْم، اَكَن لَِما اْستَبَاَن َواحل

ُ
، َو�َيْنَُهَما أ ٌ اُم َ��ِّ

                                           
 ٢٣٠٢صحیح الترمذي، شماره:  -١

 .١٧١٨مسلم:  -٢
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ْن يَُواقَِع َما اْستَبَاَن، َوالَْمَعايِص ِحَ� 
َ
وَْشَك أ

َ
 ىلَعَ َما �َُشكُّ ِ�يِه ِمَن اِإلثِْم أ

َ
تَْرَك، َوَمِن اْجرَتَأ

َ
أ

 ، ِ ْن يَُواقَِعهُ ا�َّ
َ
َِ� يُوِشُك أ

ْ
حالل روشن است و حرام نیز روشن است، : «١»َمْن يَْرَ�ْع َحْوَل احل

اما در میان حالل و حرام، امور مشتبھی وجود دارد. پس ھرکس از گناھان مشتبه دوری 
جوید، بطریق اولی از گناھان آشکار، دوری خواھد جست. اما کسی که به ارتکاب گناھان 

پاید که مرتکب گناھان آشکار خواھد شد. گناھان به  جرأت نماید، دیری نمیمشتبه، 
اش را  چراگاه کسی، گله ی ی الله ھستند. ھرکس، در محدوده حریم ممنوعه ی مثابه

 ».رود که گوسفندانش وارد حریم او شوند بچراند، بیم آن می
اند و  و امامان را به عنوان ارباب برگزیده اند ھای گوناگونی در پیش گرفته راه یاناما شیع

فرماید:  شاخه شاخه و نیز متعارض و مختلف است؛ خداوند متعال میھا  آن منابع و مصادر

ِم ﴿
َ
تََفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡر�َاٞب مُّ

َ
ُ ٱَءأ ارُ ٱ لَۡ�ِٰحدُ ٱ �َّ آیا معبودان پراکنده « ]٣٩[یوسف:  ﴾٣٩ۡلَقهَّ

امور عقلی، ھوی و ھوس، آرای شخصی و ھا  آن و نیز »ی قھار؟(متعدد) بھترند یا الله یکتا
اند و بر آرای رجال و فلسفه تکیه  ظن و گمان را از مصادر دین و دریافت عقیده دانسته

به اعتراف ھا  آن را بر شریعت عرضه نمایند، به رغم آنکه اکثر احادیثھا  آن دارند، بی آنکه
 ون رکیک و زشت است.علمای خودشان دارای اسانید وھمی و مت

 مذھب اھل سنت  جماعت مذھب پاکی زبان و قلب .. و ذکر خداوند متعال است.
ھای حدیث اھل سنت شاھد صدھا روایت ھستیم که به تقرب به سوی  ما در کتاب

بینیم که اھل سنت مساجد را با ذکر خداوند و قرائت قرآن و  کند و می خداوند تشویق می
به ھا  آن بندند، ھای متراکم می صف برای نماز در مساجدو  کنند میخشوع و فروتنی آباد 

اسالم را به ھا  آن اذن خداوند سبب دخول غیر مسلمانان در اسالم بوده و ھستند زیرا
با سینه زنی و زنجیر زنی در  ھمچون شیعیانکشند و  شکل حقیقی آن به تصویر می

 پردازند. یاسالم نم ی به تخریب وجھه قبوردر جوار و   یحاضر
ھای اھل سنت ثابت است که در روز جمعه ساعتی وجود دارد که دعا در آن  در کتاب

شود و ھمچنین در ھر شب ساعتی وجود دارد که دعا در آن مستجاب  مستجاب می
و پیشانی عجز را در برابر عظمت  نیمخوابشود، پس مستحب است در آن وقت نماز  می

و از او  اییمدر خواست نم أل ازھای خود را از خداوندباری تعالی بر زمین گذاریم و نی

                                           
 ٢٠٥١بخاری:  -١
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ِ ﴿فرماید:  ؛ خداوند متعال میکنیمطلب آمرزش  ۡسَحارِ ٱَو�
َ
 ]١٨[الذاریات:  ﴾١٨ُهۡم �َۡستَۡغفُِرونَ  ۡ�

 . »کردند و در سحرگاھان آمرزش طلب می«
و میان بندگان و خداوند متعال، راھی طوالنی و سخت و یا درھای بسته وجود ندارد 

شنود، زیرا اوست  معنایند، او مناجات بندگان خود را می بی ھا نیز میان او و بندگان واسطه
ت، ھاس آن را گرامی داشته است، پس او ولی و موالیھا  آن که بندگان را خلق کرده است و

بیند؛ چنین احادیثی بسیار است که موجب تقرب به  را میھا  آن و شنود میرا ھا  آن ندای
 گیرند. ھا بدان آرام می شوند و قلب و نفوس پاک از شنیدن آن شادمان می تعالی شدهباری 

آمد، وقتی به نزدیک ایشان رسید،  ج دین خداوند آسان است؛ مردی نزد رسول خدا
در شبانه روز، پنج وعده نماز را  الله تعالی«فرمود:  ج در مورد اسالم پرسید؛ رسول الله

رسید: آیا غیر از این پنج نماز، نماز دیگری بر من فرض آن شخص پ». فرض نموده است
این پنج نماز، نماز نفل  توانی عالوه بر خیر، البته می«فرمود:  ج است؟ رسول اکرم

آن شخص پرسید: ». رمضان نیز فرض است ی روزه«فرمود:  ج و بعد رسول الله .»بخوانی
خیر، «فرمود:  ج دیگری بر من فرض است؟ رسول الله ی رمضان، روزه ی آیا عالوه بر روزه
فرض بودن زکات  ج گوید: بعد از آن، رسول الله راوی می». نفل بگیری ی مگر اینکه روزه

دیگری نیز فرض است؟  ی آن شخص پرسید: آیا غیر از زکات، صدقه را برای او بر شمرد و
گوید: آن  راوی می». فلی بدھین ی خیر، مگر اینکه صدقه«در جواب فرمود:  ج رسول الله

گفت: به خدا  گشت، چنین می که بر می شخص با شنیدن این فرایض و واجبات، درحالی
کنم. رسول  چیزی کم می ھا آن افزایم و نه از ھا (واجبات) چیزی می سوگند، نه بر این

و در روایت دیگری آمده است:  .»شود اگر راست گوید، رستگار می« فرمود: ج الله
 .١»گردد، به این مرد بنگرد ھرکس با دیدن مردی از اھالی بھشت شادمان می«

پرسید: اگر من نمازھای فرض را بخوانم  ج از جابر روایت است که مردی از رسول الله 
یم، و ماه رمضان را روزه بگیرم و حالل را حالل و حرام را حرام بدانم و بر این چیزی نیفزا

 .٢افزایم نمیھا  این شوم؟ فرمود: بله. گفت: بخدا سوگند چیزی بر وارد بھشت می

                                           
 .١١، مسلم: ٢٦٧٨بخاری:  -١

 ١٥مسلم:  -٢



 ٣٦٥ د؟یباش نیدر گروه امام حس دیدوست دار امتیدر روز ق ایآ

نَِّة يِف «فرمود:  ج روایت است که پیامبر س از ابوھریره 
ْ
يُْت رَُجًال َ�تََقلَُّب يِف اجل

َ
لََقد رأ

ر�ِق اَكنَْت تُؤِْذي الُْمسِلِم�َ  بھشت دیدم که مردی را در : «١»َشجرٍة قَطعها ِمْن َظْهِر الطَّ
 ». کرد بود، گشت و گذار میھا  آن بخاطر قطع نمودن درختی که در راه مردم موجب آزار

َعًة َ�َطوُّاًع، «فرماید:  می ج پیامبر 
ْ
َة َر� ِ لُكَّ يَْوٍم ثِنيَْتْ َعرْشَ َما ِمْن َ�بٍْد ُمْسِلٍم يَُص�ِّ ِ�َّ

 ُ
َ

 َ�َ� اُهللا هل
َّ

َنَّةِ َ�ْ�َ فَِر�َضٍة، إِال
ْ
برای خداوند ھیچ مسلمانی نیست که روزانه : «»بَيْتًا يِف اجل

خداوند متعال مگر اینکه بجای آورد،  فرض جز نمازھایدوازده رکعت نماز نفل، متعال 
چھار رکعت قبل از ظھر، دو رکعت بعد از آن، دو ». کند ای در بھشت برای او بنا می خانه

 . ٢عشا و دو رکعت قبل از نماز صبحرکعت بعد از مغرب، دو رکعت بعد از 

 «فرماید:  می ج پیامبر 
َّ

َنََّة إِال
ْ
ُكريِْسِّ ُدبَُر لُكِّ َصَالٍة لَْم َ�ْمنَْعُه ِمْن ُدُخوهِلِ اجل

ْ
 آيََة ال

َ
َمْن قََرأ

ھرکس پس از پایان ھر نمازی آیت الکرسی را بخواند، جز مرگ چیزی مانع ورود : «»الَْموُْت 
 .٣»دشو او به بھشت نمی

 صحیحینشارع ما را به خواندن نماز در صف اول تشویق کرده است؛ ھمچنان که در  

ِل، ُ�مَّ لَْم «فرمودند:   ج که رسول الله است آمده وَّ
َ
فِّ األ لَْو َ�ْعلَُم انلَّاُس َما يِف انلَِّداِء َوالصَّ

ْن �َْستَِهُموا َعلَيِْه الَْستََهُموا، َولَْو 
َ
 أ

َّ
ُدوا إِال َ�ْعلَُموَن َما يِف اتلَّْهِجِ� الَْستَبَُقوا إيَِلِْه، َولَْو َ�ِ

تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا
َ َ
بِْح، أل دانستند که در اذان دادن  اگر مردم می: «»َ�ْعلَُموَن َما يِف الَعتََمِة َوالصُّ

و نیز ایستادن در صف اول نماز چه فضیلتی وجود دارد و راھی جز قرعه کشی برای آن 
را  اول وقتکردند و چنانچه مردم ثواب  قرعه کشی میھا  آن یافتند، حتما برای نمی
ند و اگر مردم ثواب نماز جماعت داد دانستند برای دستیابی به آن با ھم مسابقه می می

برای شرکت در نماز جماعت حاضر  بود دانستند سینه خیز ھم که شده عشاء و صبح را می
 .٤»شدند می

                                           
 .١٩١٤مسلم:  -١

 .٥٧٩صحیح الترغیب، الباني، شماره:  -٢

 .١٥٩٥همان:  -٣

 .٤٣٧: ی ، مسلم، شماره٦٥٢: ی بخاری، شماره -٤
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 و به ذکر خداوند مشغول گردددر مسجد بخواند و سپس بنشیند ھرکس نماز صبح را 
برد،  تا اینکه خورشید طلوع کند، سپس دو رکعت نماز بخواند، ثواب یک حج و عمره را می

 اند. ی روایت کردهیود و ترمذی و نساوچنانکه ابودا
شود و  که پس از نماز گفته می است شماری آمده بی ھای اھل سنت اذکار در کتاب

و دعاھا و اذکار مطلق و بدون تعیین زمان خاصی نیز  ؛شمار است بی فواید روحی این اذکار
که موجب تھذیب نفس و اطمینان قلبی است و اجر و پاداش آن واقعا بزرگ  است آمده

 است.
ول ایی مشغگیری و سادگی اسالم، پس چرا شیعه خود را به چیزھ این است آسان

د که خداوند متعال به آنان فرمان نداده است، ھمچون اشتغال آنان به سیاست و کن می
و تعظیم و  ج بندی مردم و توھین به خلفا و اصحاب و برخی از ھمسران پیامبر اکرم گروه

خداوند متعال  ی جز شایستهکه ھا  آن اعتقاداتی نسبت به باور بهبزرگداشت غیر الله و 
شان مملو از بغض و کینه و لعن  ھای چنین افرادی بر مبنای دین قلبنتیجه در ؛نیست

بندی نمایند نه اینکه به عبادت خداوند  اند تا مردم را گروه آفریده شدهھا  آن است، گویا
بپردازند و سعی کنند تا با قلبی سالم و خالص از عقاید شرکی و اعتقادات پلید دیگر، خود 

يَۡوَم َ� يَنَفُع َماٞل َوَ� ﴿فرماید:  دیک نمایند؛ خداوند متعال میرا به ذات پاک باری تعالی نز
َ�  ٨٨َ�ُنونَ 

َ
َ ٱإِ�َّ َمۡن � که مال و فرزندان سودی  روزی« ]٨٩-٨٨[الشعراء:  ﴾٨٩بَِقلٖۡب َسلِي�ٖ  �َّ
 . »شرک و کفر و نفاق) به پیشگاه الله بیاید که با قلب سلیم (خالی از نبخشد. مگر کسی

 .معترف به اسالم حقیقی نیستشیعه 
کنیم که  و در میان ایشان کسی را پیدا نمی یستندچرا بیشتر عوام شیعه متدین ن

 حافظ قرآن کریم باشد؟!
بطور خاص، از دین خود طمأنینه و آرامش ھا  آن فرھنگیان ی چرا عموم شیعه و طبقه

 ھای بسیاری است؟!! تناقضھا  آن بینند و در دین نمیقلبی 
کنند، افکار  دختران و پسران شیعه، بخصوص کسانی که در غرب زندگی میچرا 

 مارکسیستی، لیبرالیسمی و بلکه الحادی دارند؟!
 کنند؟! از مناظره با علمای اھل سنت فرار میھا  آن چرا اغلب علما و افراد با سواد
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 چرا اغلب عوام شیعه ھنگام مقابله با عوام سنی و پرسش سنی در مورد عقاید و
 ؟!آِیند و به تنگ می دونش میعصبانی  ھا، آن عبادات

دارند، بخصوص از اھل سنت و  چرا اغلب عوام شیعه عقاید خود را از مردم پنھان می
 کنند؟! تقیه میھا  آن عموما با

 شیعی اینگونه است؟! ی چرا جامعه
التی است ھا، تناقضات و خزعب ھا، نیرنگ کنند که اسالم ھمان دروغ زیرا آنان گمان می

اھل سنت و  ی حقیقت اسالم را که در عقیدهھا  آن که آنان را سرگردان نموده است،
شیعه از  اند، امری که باعث شده ناجیه متجلی است، در نیافته ی جماعت به عنوان فرقه

به والیت متمسک شوند و به کرامات دل بندند و نخواھند کسی  عواطف و احساساتباب 
 لت بیدار کند.آنان را از خواب غف

 ی ای است برای بسیاری از جامعه نمونه ،یییکی از شیعیان بدبخت به نام جابر آغا
برند، افکاری که  شیعی که از آرزوھای نفسانی و افکار مغشوش در مورد اسالم رنج می

شود  کند، تا جایی که منجر می انسان را تنگ می ی و سینه ایدنم میعقل انسان را پریشان 
ای رسول خدا، «گوید:  ی میینیز زبان درازی نماید!! جابر آغا ج این فرد به مقام رسول الله

درود خدا بر تو باد، اشتباه کردی، اشتباھی بزرگ، آن زمان که از دنیا رفتی و برای 
ای که  شکالت و ھالکت و فتنهھیچکس وصیت نکردی، مسؤولیت و نیز تبعات این امت، م

 ».توست، چرا وصیت نکردی ای رسول خدا؟!! ی ، بر عھدهاست این امت دچار آن شده
اھل سنت و  ی ی راه مؤمنان یعنی طریق اسالم حقیقی را که در عقیدهیاگر جابر آغا

فروخت. (ھرکس  ، فخر نمیاست ، به آنچه گفتهکرد دنبال میجماعت متجلی است، 
 ی رافضی را بشنود در بخش جستجوی یوتیوب بنویسد:ین جابر آغاخواھد سخ می

 .)المعمم جابر اآلغائي يتطاول علی مقام الرسول
شخصی به نام مانی عرفان متولد تھران پایتخت ایران، برای بررسی در مورد ایاالت  

یس مجلس آن دوران یعنی یسالگی پس از آنکه ر ١٦در سن  ١٩٨٣متحده در سال 
سال بعد، پس از آنکه در کنفرانس  ٤کند.  به آنجا سفر می ،دھد به او اجازه میرفسنجانی 

گرود. وی به تدریج دعوت به مسیحیت را  کند، به مسیحیت می انیل در فلوریدا شرکت می
 ی شود که موسوم به یک شبکه ای می یس کنیسهیر ٢٠٠٢دھد تا اینکه در سال  ادامه می

ساعته پخش  ٢٤ھای دینی را  است و این شبکه برنامه" ٧تلوزیونی به نام "نیتوورک 
گوید: این شبکه  شود. عرفان می کند، این شبکه از طریق ماھواره در ایران نیز پخش می می
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اند، تأسیس شده  ای که در نھان به مسیحیت گرویده شیعه  برای دو تا چھار میلیون ایرانی
 ١است.

این است که شیعه با خداوند متعال یکی از دالیل ترک مذھب شیعه توسط شیعیان 
ھا  آن د، بلکه قلوبکن مان را در قلوب خود احساس نمیو شیرینی ای درارتباطی کلی ندا
تعلق خاطر دارند و ھا  آن ھای خود نیز با امامان است و حتی در خلوت ی وابسته و دلبسته

بر امام ھا  آن است و اعمالھا  آن بطور مثال معتقدند که امام منتظر مراقب و مواظب
ھا  آن بخشد؛ را سر و سامان میھا  آن شود و علی رغم اینکه غایب است، کار عرضه می

ھا  آن روایات بسیاری از این دست خرافات در اختیار دارند، از جمله اینکه امام برای شیخ

إنا لنحضر أفراحكم وأتراحكم وال يعزب عنا شيء من أخباركم ولوالنا «مفید نوشته است: 

ھای شما حاضر ھستیم و  ھا و غم ما در شادی: «»صطلمتكم الألواء وألمت بكم األعداءال
 کرد میماند و اگر ما نبودیم دشمن شما را نابود  ھیچ خبری از اخبار شما از ما پنھان نمی

 .٢»کند و از بیخ و بن برمی
شان  ازقاز خالق و رھا  آن له و مسائل بسیار دیگری از این دست، سبب دوریأاین مس

تا سعادت خلوت با خداوند متعال را از دست  و موجب شده است سبحانه وتعالی شده
بدھند و یک بشر ناچیز را که نه نیرویی دارد و نه ھیبتی، ھمراه با خداوند متعال ناظر و 

شریک خداوند قرار دھند و اینگونه از  در نظارت و مراقبتو او را  بدانندمراقب 
اند، درنتیجه  ترین انیس است دوری کرده رین و برترین و نزدیکپروردگارشان که بھت

 اند. ھای بسیاری دیده و بخاطر دوری از پروردگارشان زیان رددگ میتنگ ھا  آن ھای سینه
تناقضات موجود در دین  ی از سویی دیگر تعدادی از علما و نیز عوام شیعه با مشاھده

اھل سنت و جماعت  ی قیقی که در عقیدهخود بعد از توفیق خداوند، به حق و اسالم ح
 متجلی است، گرویدند.

                                           
 م.١٢/١/٢٠١٦صحیفة مصري الیوم، به تاریخ،  -١

 .٢/٣٢٣االحتجاج، طبرسی:  -٢
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تعدادی از بزرگان شیعه که پیوستن خود به دین حق، یعنی مذهب 
 .اهل سنت را اعالن کردند

سال در شھر  ١٧امام، شیخ و مرجع شیعی سابق: حسین المؤید؛ کسی که مدت  -
و از اھالی شھر  ؛ وی یکی از مراجع بزرگ عراق کرد قم، در ایران تحصیل می

 داوند متعال ایشان را ھدایت نمودکاظمیه است و مادر او از خاندان صدر است. خ
به نگارش درآورد » إتحاف السائل«و شیعه را ترک گفت و کتابی مشھور موسوم به 

و در آن بیان داشت که وصیت و امامت به مفھوم شیعی آن ھیچ وجودی در دین 
تواند برای  از علمای بزرگ و سابق شیعه است که می اسالم ندارد. این اعتراف یکی

 عوام شیعه سودمند باشد.
داشت، وی از نسل » آیت الله العظمی«أبو الفضل ابن رضا برقعی که لقب  -

، بلکه مرجعیت او در مذھب شیعه عصر بود بود. ایشان با خمینی ھم س حسین
و اعالن  ب شیعه خارج شددوران شاه از مذھ باالتر و برتر از خمینی بود. ایشان در

 کرد که به مذھب اھل سنت گرویده است.
ھای  آیت الله برقعی کتاب مختصر منھاج السنة را به فارسی ترجمه کرده است و کتاب

بسیاری تألیف نموده است؛ از جمله: "بت شکن" که در رد اصول کافی شیخ کلینی است؛ 
ترین کتاب دعا و مناجات  الجنان مھم کتاب "تضاد مفاتیح الجنان با قرآن"، کتاب مفاتیح

شیعه است، ایشان اقوال و احادیث این کتاب را بر قرآن و عقل عرضه نموده و سپس آن را 
 و بطالن آن را اثبات نموده است.است   رد کرده

ایشان ھمچنین تحقیقی علمی در احادیث مھدی مطابق با عقاید دین شیعی دارد و 
 آن را بر مال نموده است.پس از تحقیق، بطالن و زشتی 

در مورد نصوص امامت تحقیقی ارائه داده است، ایشان در آن تحقیق، نصوص  ھمچنین
و سپس روایات  است وارده در مورد امامت نزد شیعه و خالفت نزد اھل سنت را آورده

که خالفت حق است و امامت منصوص  هو با دالیل قطعی ثابت نمودشیعه را رد کرده 
ھیچ اساسی در دین الھی ندارد. ھمچنین کتاب دیگری موسوم به تضاد مذھب جعفری با 

 قرآن و اسالم دارد.
ھای ایران  احمد میر قاسم کسروی، وی در تبریز مرکز آذربایجان که یکی از اقلیم -

ھران به عنوان است دیده به جھان گشود و در ایران تحصیل کرد و در دانشگاه ت
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ی بسیاری را بر عھده داشت، از یھای قضا استاد مشغول به خدمت بود. وی منصب
زد. وی  قلم می ایرانی پرچم ی جمله دادستان عمومی تھران بود و برای نشریه

ھای دیگری از جمله زبان عربی مسلط بود و تألیفات  زبان هعالوه بر فارسی ب
ھای بسیاری منتشر نمود.  ات ایران مقالهبسیاری به نگارش درآورد و در نشری

آورد، نظر  به اصول مذھب شیعه ھجوم میھا  آن مقاالت قوی و محکم او که در
برخی از فرھنگیان و کارمندان را به خود جلب کرده بود و مردم از آن استقبال 

و آرای او را پخش  ندکردند، به خصوص جوانان و ھزاران نفر به یاری او شتافت می
نمودند، بلکه آرا و نظرات ایشان به برخی از  منتشرھایش را  و کتاب ندکرد

ھایی به زبان  کتاب خواستندھای عربی نیز رسید، تا جایی که برخی از او  سرزمین
از آن استفاده ببرند، در نتیجه ایشان کتاب معروف خود ھا  آن عربی تألیف نماید تا

رآورد و در آن کتاب به بیان بطالن را به نگارش د» الشیعة والتشیع«موسوم به 
دین شیعه پرداخت و بیان نمود که تنھا علت اختالف دین شیعه با مسلمانان، 
تعصب است و ھنوز کتابش را تمام نکرده بود که توسط گروھی شیعی موسوم به 

 یان اسالم با ضرب گلوله به قتل رسید.یفدا
شصت میالدی  ی خر دھهعراق در اوا ی محمد اسکندر یاسری: وی در شھر حله -

دیده به جھان گشود؛ پدر وی سید اسکندر یاسری در شھر حله مردی معروف بود 
رفتند و  و مردم برای نوشتن تعویذ و باز نمودن سحر و شفای مریضان نزد او می

 له شایع است.أنزد طبقه متوسط شیعی این مس
و به مدت دو سال در آنجا به تحصیل پرداخت که در  نجف رفت  علمیه ی وی به حوزه

این مدت بطالن تشیع صفوی فارسی برای او واضح و مبرھن گشت، تشیعی که با اھل 
کرد که به اعتقاد و باور خود تصریح  جنگید و اھل بیت را منافقانی معرفی می بیت می

ن چیزی است که گفتند و این ھما کردند و چیزھایی بر خالف اصول دین خود می نمی

از » مذهبنا اإلمامي اإلثنا عشري بين المنهج األئمة والغلو«ایشان در کتاب خود موسوم به 
است؛ ایشان میراث علمی غنی و پرباری از خود به یادگار گذاشته است،  آن پرده برداشته

اإلثني مراجع الشیعة اإلمامیة «و » القرآن وعلماء األصول«، »المرجعیة القرآنیة«از جمله: 
 ».عشریة
م در شھر زنجان؛ وی پس از  ١٩٣٧ینی متولد یعالمه اسماعیل آل اسحاق خو -

ین، در سن ھشت سالگی یقرآن و مقدمات ادبیات فارسی و عربی در خو ی مطالعه
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ھمراه با پدرش به شھر قم رفت و برای تکمیل نمودن باقی دروس خود به نجف 
س علمای مشھوری ھمچون آیت ھای در مسافرت کرد و مدت سه سال در حلقه

زانوی تلمذ زد، ی و دیگران یالله سید محسن حکیم، آیت الله سید ابوالقاسم خو
و در کالس درس آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی و  سپس به قم بازگشت

 آیت الله حسین علی منتظری حاضر شد.
ه اینکه در شھرھای پرداخت، از جمل  ھای علمی و فرھنگی وی در آن دوران به فعالیت

و در تبریز و آبادان و غیره  ی درس و صحبت و سخنرانی دایر کردھا بوشھر و تبریز حلقه
 ھایی داشت. سخنرانی

ھمچنین به درخواست برخی از طرفداران خود، کاندیدای ریاست جمھوری نیز شد. 
ان با دکتر ترین وقایعی که در زندگی استاد آل اسحاق روی داد، آشنایی ایش یکی از مھم

احمد میرین سیاد است (دکترای حدیث شریف از دانشگاه اسالمی مدینه) که به دست 
 شیعه ترور شد؛ استاد سیاد تأثیر بسیار عمیقی بر زندگی ایشان گذاشت.

ای بود که برای خمینی  از جمله آزمایشات ایشان که آثاری نیز بر جای نھاد، نامه
مشھور خود را به  ی به عنوان رھبر ایران نامهفرستاد، آن ھم پس از اینکه خمینی 

ایشان به خمینی حاوی نکات ارزشمندی بود، از  ی گورباچوف رھبر روسیه فرستاد، نامه
 جمله در آن آمده است: 

 حضرت امام خمینی رھبر انقالب اسالمی ایران!
تی داند که نکا شرعی خود می ی وظیفه» مرکز تحقیقات اسالمی حماة القدس«باسالم، 

عالی به رھبر حزب کمونیست شوروی، آقای گورباچف به  حضرت ی را در رابطه با نامه
 اطالع شما و روحانیون و دیگر مراجع و مسلمین برساند:

آن جناب در بیان عقاید شماست و بیانگر اسالمی است که » مصباح الھدایة«کتاب 
پ شده است) این کتاب سر تا خواھید آن را به دنیا عرضه کنید (چون بعد از انقالب چا می

و ھمان وحدت وجود است که در آن  است پا فلسفه و عرفان است که به نام اسالم درآمده
عقول عشره و عقل فعال با نور محمدی و علوی تطبیق گردیده است و به نظر ما ھیچ 

 است. مخالفربطی به اسالم ندارد و حقایق دین و اسالم با این مسائل 
اید، بلکه ایشان را به  شما در این نامه، ھیچیک از حقایق قرآن و دالیل آن را ذکر نکرده

 »محمد غزالی«یونان که از طرف  ی (فیلسوف َمشاء و مبین فلسفه» بوعلی سینا«ھای  کتاب
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ذکر نموده » تھافت الفالسفة«و بیست دلیل بر انحرافات او در کتاب  است تکفیر شده
 اید! ودهاست) راھنمایی فرم

شناس به جای فلسفه و عرفان،  به نظر ما بھتر است اجازه بفرمایید تا محققین اسالم
گاه شوند، امید  حقایق اسالم را در رسانه ھا بیان کنند تا مردم جھان از حقیقت اسالم آ

َبَع ال ست از این انجام وظیفه ما نرنجیدا الُم َعَلى َمِن اتَّ  ».ُهدىـوالسَّ
و به زندان انداختند و حکم اعدام ایشان را صادر  ندامه، استاد را گرفتپس از نشر این ن

ایشان را از قم و تھران نزد ایشان احضار نمودند، ایشان در  ی کردند. قبل از اعدام، خانواده
گفت که این ھا  آن دیدار با نزدیکان خود وصیت مکتوبش را خدمت آنان ارائه داد و به

مینی خداوند متعال اعدام او را مقدر ننموده بود، در این ایام خدیدار نھایی است، اما 
 و مرد و اعدام استاد آل اسحاق به تأخیر افتاد. مریض شد

ای را که ایشان قبل از وفات خود به نگارش درآورد ذکر  در ذیل بخشی از آخرین نامه
 کنیم:  می

شدگان: قدرتی  غفالحزب حاکم در ایران یا معتقدین به درستی تشیع صفوی فعلی و ا
کند به  و عاَلم اسالم و تمدن بشری را تھدید می است که اکنون در ایران پدید آمده

و مذھب سیاسی شیعه، حزبی  ؛طرفداران ھمین مذھب است نه دین اسالم ی وسیله
ھا و  ھا و حرکت کشد تا از این طریق تمام سیاست سیاسی است که نام دین را یدک می

گرفتن از خالفت و اسالم  ھا را توجیه کند و برای انتقام ھا و اعدام و دروغھا  ھا و ستم ظلم
و برای اینکه  ن امامت و والیت را اختراع کردندو مسلمین خود را مسلمان نامیدند و عنوا

امام و رھبر بتواند به دلخواه ھر تصمیمی بگیرد او را دارای والیت الھی و والیت تکوینی و 
و امام زمان فرضی را از آن  ؛اند لق و والیت مطلقه معرفی نمودهتشریعی و حاکمیت مط
کنند تا خود را جانشین او و نایب او و دارای والیت مطلقه معرفی  جھت غایب معرفی می

نمایند و برای تأسیس این مذھب و ترویج آن آیات قرآن را به دلخواه تأویل و تفسیر نمودند 
نقل کردند و ھا  آن تند و صدھا معجزه و کرامت برایساخ ج و ھزاران حدیث به نام پیامبر

ی یھا ھا نوشتند و داستان نامه ذکر کردند و زیارت خیالیھای  ثوابھا  آن برای زیارت قبور
و  و به امامان نسبت دادندو احادیث فراوانی را فراھم آوردند  مانند غدیر را پدید آورده

 ی نوشتند و صحیفه س ھایی مانند نھج البالغه را چھار صد سال بعد از وفات علی کتاب
سجادیه و حدیث کساء را بدون سند ساختند و مفاتیح الجنان و زادالمعادھا نوشتند و 
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ھای کافی و وافی و  اھل تسنن، کتاب ی ھا زحمت کشیدند تا در مقابل صحاح سته قرن
 و استبصار را فراھم کنند. من ال یحُضُرُه الفقیُه 

قید و شرط از  برای قدرِت مالی، خمس و سھم امام را عنوان کردند و برای اطاعت بی 
زنی و  ھای عزاداری و سینه عملیه را ساختند و صفویه برنامه ی مرجع، مرجعیت و رساله

 زنی و زنجیر زنی را پدید آوردند.  قمه
خوانی و عزاداری را فرھنگ ساختند و  ضهبرای ترویج رسمی و مداوم مذھب شیعه رو 

برای اینکه کسی نتواند حرفی بزند عنوان مداحی و مدح علی را رسم کردند و شعر و 
را ھا  آن ھا بر سر قبور ساختند و شاعری و وصِف علی را عنوان نمودند و گنبد و بارگاه

ت را بسیار بزرگ ا قرآن، یعنی اماممخالف بطالکاری نمودند و این دروغ قطعی و حتمِی 
 نمایند. عنوان کردند و می

میرزا مخدوم ابن سید شریف معین الدین اشرف شریفی حسنی: عالمی شیعی که  -
سنی شد، کسی که پدرش در حکومت سلطان طھماسب صفوی امیر بود، سپس 
وزیر او شد و بعد از اینکه شاه اسماعیل دوم حکومت را به دست گرفت، میرزا 

شود وی  دیک شد و وی میرزا را به صدارت رساند. (گفته میمخدوم به ایشان نز
یکی از کسانی بود که در اسماعیل تأثیر گذاشت تا از شدت خشونت رافضی گری 

 در دولت صفوی بکاھد).
و ایشان را به زندان انداختند، ایشان پس از آنکه توانست فرار  سپس اوضاع تغییر کرد

؛ وی پس از استقرار در مملکت گریختبگریزد، به حدود ترکیه ھا  آن و از دست ندک
عثمانی، کتاب "النواقض لبنیان الروافض" را تألیف نمود، کتابی که فکر شیعی و قدرت 

«.. نویسد:  این کتاب می ی کرد؛ وی در مقدمه ھا را نقد می سیاسی متجلی در صفوی
و از راه راست و  ندگمراه گشت ھا به شدت بسیاری از عجم و نیز مردمان سایر سرزمین

مستقیم به شدت منحرف گشتند و اموری شیطانی را در دین به وجود آوردند تا با این کار 
مملو از نفاق و دشمنی شده و ھا  آن ھای گناھکار در زمین ظلم و فساد نمایند، پس قلب

کارشان به شان را بسته است، تا آنجا که  آنان مسلط گشته است و دست و پای شیطان بر
گشته است ھا  آن که دشنام به ھمسران پیامبر و اغلب مھاجرین و انصار شعار جایی رسیده

ترین عبادات و  دھند و بر این باورند که این کار کامل را دشنام میھا  آن و در نھان و آشکار
 سوزانند و و می نمودهتکفیر  ،برترین طاعات است و ھرکس را که از این عمل روی گرداند

و به  نددین اسالم را تغییر دادھا  آن کنند؛ آن را که بر این کار اصرار نورزد مجازات می
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اند و  و قواعد ملت حنیف اسالم را دگرگون نموده ؛ترند تا به اسالم دینی نزدیک بی الحاد و
 ترند. به زندقه نزدیک

ای جامع تألیف نمایم که  وقتی این امور را مشاھده کردم، عزمم را جزم نمودم تا رساله
بیانگر مذھب اھل سنت و جماعت و بدور از طریق رفض و اھل بدعت باشد و اھل ھدایت 

 را از گمراھی نجات دھد. 
ای متدین دیده به  علی اکبر حکمی زاده؛ وی در شھر مدینه در میان خانواده -

ترین  و از شاخص بود» حجة االسالم«او مرجع شیعی  د، زیرا پدرجھان گشو
 ھا در میان علمای شھر قم در آن زمان بود و آیت الله طالقانی دایی وی بود. چھره

و علوم امامیه را در این شھر مطالعه کرد و در  علی اکبر در شھر قم پرورش یافت
الکفایة في «ای بر کتاب  مطالعات خود پیشرفت چشمگیری داشت تا جایی که حاشیه

آخوند خراسانی به نگارش درآورد، کتابی که به عنوان آخرین کتاب در علم » أصول الفقه
زاده در سلک  و اینگونه شد که حکمی شود سطح تدریس می ی اصول است که در مرحله

علمای بزرگ شیعه در آمد، وی عمامه و لباس علمای سنتی را پوشید، با این تفاوت که وی  
یکی از سخنرانان بلیغ منابر بود، بلکه یکی از مرثیه خوانان مجالس عزا نیز به شمار 

 رفت. می
د و علی اکبر حکمی زاده یک ویژگی بارز داشت و آن اینکه از ابتدای تحصیل، زبانی ناق

ھای احمد کسروی متأثر شد و  انقالبی نسبت به محیط پیرامون خود داشت؛ وی از کتاب
گام به گام از گرایش خویش به امامیه به تغییر و تحول گرایید؛ وی از خرافات بزرگ و 

کرد؛ حکمی زاده  عقاید و اعمال شیعه که در سرزمین او به نام دین رواج داشت انتقاد می
را به » ألف عام أسرار«معروف خود موسوم به  ی و رساله بیرون نمودتن لباس شیوخ را از 

ھـ به چاپ رساند، وی در این ١٩٤٤پرچم در سال  ی نگارش درآورد و آن را در نشریه
 رساله بسیاری از عقاید و اعمال رایج میان شیعیان امامی سرزمینش را به نقد کشید.

شد: نادر شاه افشار (ترکمانی) یکی  نادر شاه حاکم ایران که به مذھب حق ھدایت -
ھا که  از فرماندھان نظامی بارز آخرین شاه صفوی بود. وی در دفع حمالت افغان

ھا که  کرد، سھم بسزایی داشت این افغان غلزای افغانی آن را رھبریت می ی قبیله
ھا او  پشتو بودند، حمالت خود را از طرف مشھد آغاز کردند. به ھمین خاطر فارس

دانند. وی پس از پیروزی  ترین فاتحین در تاریخ جدید ایران می یکی از بزرگرا 
) و نام نادر شاه را برگزید؛ وی در سال ١٧٣٦ – ١٧٤٧باالخره خود را شاه کرد (
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 – ١٧٣٨ل (سیطره یافت، سپس در سا –خانات خیوة  –بر مناطقی از آسیا  ١٧٣٧
نادرشاه در ابتدا شیعه بود و در  و بر دھلی استیال یافت. ) به ھند حمله کرد١٧٣٩

تالش برای نشر مذھب شیعه، به مذھب اھل سنت و جماعت گروید؛ گرایش او به 
ی مشھور را میان  مذھب اھل سنت و جماعت زمانی بود که ایشان آن مناظره

و مشاھده  کنفرانس کوفه است، به راه انداختعلمای سنی و شیعه که معروف به 
شکست  / در برابر عالم مشھور سنی محمد امین سویدینمود که مالیان شیعه 

و گریختند، اینجا بود که به مذھب اھل سنت گرایش یافت و کوشید تا از  ندخورد
ھا احداث کرده بودند بکاھد، از جمله دشنام دادن به صحابه و  مفاسدی که صفوی

 خلفای راشدین، ھمچنین کوشید تا میان اھل سنت و شیعه نزدیکی برقرار نماید.
شید تا مذھبی را برای دولت بنا وقتی نادرشاه با ممانعت مالیان شیعه مواجه شد، کو

کند و در آن میان شیعه و سنی ھماھنگی و تلفیق برقرار نماید، امری که ایرانیان متعصب 
ھـ مطابق با ١١٦٠در سال نپذیرفتند و مبادرت به قتل نادرشاه کردند و سرانجام ایشان 

 به دست یکی از فرماندھان خود به قتل رسید. م ١٧٤٧

 .انگر حقیقت نشو و نمای دین شیعه استحقایقی ثابتی که بی
اند و آنقدر مشھور و  حقایقی که در ذیل ذکر خواھد شد، در طول تاریخ به دست آمده

را ھا  آن ترین را انکار نخواھد کرد؛ بنده مھمھا  آن معروفند که جز شخص منکر حق، کسی
، زیرا تفصیل این بپردازمھا  آن به اختصار و ترتیب نقل خواھم نمود بی آنکه به تفصیل

ترین  آوریم، بیان مھم گنجد. آنچه از ذکر این حقایق بدست می مطالب در این مقال نمی
ی ھوشیاری حق از باطل  اسباب و عوامل تشکیل دین شیعه است تا برای ھر شیعه

 مشخص گردد، زیرا این مطالب بیانگر حقایق بسیار مھمی است.
 ثابت است، عبارتند از: ای که در تاریخ برخی از وقایع تاریخی

 . ج به عنوان خلیفه رسول الله س بیعت سقیفه و برگزیدن ابوبکر -
به فرماندھی عمر  ش ھجری توسط صحابه٢١فتح سرزمین فارس در سال  -

 .س فاروق
به دست یکی از اھالی خائن فارس به نام ابولؤلؤ در سال  س شھادت عمر فاروق -

 ھجری.٢٣
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ھجری به دست خوارج سرکش که متأثر ٣٦ در سال س شھادت عثمان بن عفان -
 از اقوال و افکار ابن سبأ یھودی و تشویق او به خروج علیه خلیفه بودند.

صفین و  ی ، ھمچون واقعهب ھایی میان سپاه علی و سپاه معاویه وقوع جنگ -
ھای خوارجی که در این دو گروه نفوذ کرده بودند، سبب  جمل که آتش افروزی

 ھا شد. ایجاد آن جنگ
 ھجری. ٤٠به دست ابن ملجم خارجی در سال  س شھادت علی -
 .ب گیری حسن بن علی از خالفت به نفع معاویه بن ابوسفیان کناره -
ھجری به دست خوارج و کوتاھی اھل  ٦١در عاشورای سال  س شھادت حسین -

 عراق از یاری ایشان.
اسباب و عواملی  ی تمامی حوادثی که ذکر نمودیم پس از قضا و قدر خداوند، نتیجه

 آید. ایجاد آن حوادث به شمار می ی که مقدمه است بوده
وفات نمود و مسلمانان  ج این بود که پیامبر س به عنوان مثال: دلیل بیعت با ابوبکر

 ندامت را حفظ کرد اتحادآن خلیفه  ی ناگزیر از انتخاب خلیفه بودند که خداوند به وسیله
امت پراکنده نشود، حتی اگر شیعه او را محق به خالفت ندانند. در نتیجه بخاطر بیعت  تا

 خالفت نبوده ی شایسته س بعدھا کسانی آمدند و معتقد بودند که ابوبکر س با ابوبکر
 بود. س و آنکه محق به خالفت بود، علی است

ھا و  قھرمانی ؛ تاریخش ھمچنین در رابطه با فتح سرزمین فارس توسط عمر و صحابه
نبردھای سخت و پی در پی انجام دادند، در ھا  آن ھای صحابه را ثبت نموده است؛ دالوری

قادسیه به دل دشمن زدند تا اینکه در نھایت به پایتخت فارس و دیوان کسری رسیدند، 
 ھای و آتش مجوس را با نیروی شمشیر در درون خانه ندتاج و تخت کسری را به زیر کشید

خاموش کردند و بسیاری از فرماندھان فارس را کشتند و بسیاری از جمله یزدگرد ھا  آن
ھا  آن تواند فراری شدند و صحابه به غنایمی دست یافتند که جز خداوند متعال کسی نمی

 را بر شمارد.
، عامل سیاسی روشنی برای خیانت به ایشان و س نابودی امپراتوری فارس توسط عمر

و از ھمین روست که مجوسیان پارسی  مجوسی بود یابولؤلؤشھادت ایشان به دست 
کنند و روایاتی در  و او را تکفیر می رندعمر بن خطاب را ھمیشه با خود دا ی بغض و کینه

دھان به بدی ، حتی در شرافت و کرامت ایشان اند نسبت دادهذم  عمر فاروق به امامان 
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که به ھیچ عنوان در شریعت الله  برند خفت باری به کار می و و الفاظ زشت گشودند؛
ھا  این ی و ھمه باشد. جایگاھی ندارد و مخالف اخالق اھل بیت رضوان الله علیھم می

 .ھا است بیانگر حقد و کینه پنھان آن
ھای  پس از این فتح آشکار، پارسیان به دو گروه تقسیم شدند، گروھی که خداوند قلب

و دسته دسته  نددار و پذیرای حق گشتایشان را برای پذیرش اسالم گشود و دوست
مملو از حقد و کینه و دشمنی نسبت به ھا  آن ھای مسلمان شدند و گروه دیگری که قلب
و بدان پشت کردند؛ پس از گذشت زمانی و  بودعرب و اسالم و بغض و دشمنی آن 

و  ھای مملو از کینه دچار ذلت و ضعف ھای مردمی به دین اسالم، این قلب پیوستن دسته
ھای مسلمان را با  دیگر توان مقابله با عربھا  آن خواری و پراکندگی روز افزون شد؛

ای که اسالم  شمشیر نداشتند، پس حقیرانه مجبور شدند با دستان خود جزیه بدھند، جزیه
دستور پرداخت آن را صادر  س عمرھا  آن با عزت خود بر آنان فرض نمود و فرمانده عظیم

 .کرد
پارسیان شکست  ی ھای مملو از کینه ھمچون دیگ آب جوش در قلبحقد و کینه 

 توانستند جوشید و در عین حال در برابر عرب توان ایستادگی نداشتند و نمی خورده می
را اخراج کنند، تا اینکه با ھمان غیظ و خشم از دنیا رفتند، اما قبل از اینکه بمیرند ھا  آن

ھای خود به ارث گذاشتند و این حقد و کینه از  هخشم و کینه خود را برای فرزندان و نو
توزتر و  آمد از نسل قبلی کینه شد و ھر نسلی که بعدا می نسلی به نسل دیگر منتقل می

ھای دروغین علیه عرب و اصحاب فاتح فارس  تر بود، زیرا نقل اخبار و داستان خشمگین
ھای مشھوری  واضعان کتابروز بروز در حال افزایش بود، تا اینکه مؤسسان دین شیعه و 

نوادگان ھمان پارسیانی بودند ھا  آن ، پا به عرصه نھادند،است که دین شیعه بر آن بنا شده
عرب، دینی  ی که بر کینه و خشم خویش مردند. این گروه با پوشیدن لباس و عمامه

و مدعی شدند این دین ھمان مذھب اھل بیت است، در نتیجه روایات و  نداختراع کرد
و با دروغ و  ندشان نقل کرد ھای خبیث ھای دروغگو و قلب شماری را با زبان بی باراخ

ای را  و فتنه دننزببھتان به امامان اھل بیت نسبت دادند تا اینکه از درون به آن ضربه 
 تر و شدیدتر است. بکارند که از قتل نیز سخت

از پدران و اجداد خود به ھایی نسبت به صحابه  گیری ھایی دروغین و خرده ھا داستان آن
 این بود که امپراتوری فارس به دستان صحابه سقوط کرد.ھا  این ی ارث بردند و دلیل ھمه
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ھای اساسی و  ھا که در کتاب ترین جاعالن و سازندگان این روایت ترین و اصلی مھم
 و دین مملو از غلو تشیع بر آن استوار است، عبارتند از: است مشھور شیعه آمده

ھا: محمد بن حسن بن فروخ صفار که در قم متولد شد؛ نجاشی در  قمی شیخ -
محمد بن حسن بن فروخ صفار از آن دست بزرگان شیعه است «گوید:  مورد او می

و شخصیت  فا گشت؛ وی شخصی مورد اعتماد بودکه در شھر مقدس قم شکو
ن و برتری ممتازی داشت و روایات او بر بسیاری از روایات منقول از دیگران رجحا

وی در میان «گوید:  نجاشی می». ھای بسیاری است دارد و دارای تصانیف و تألیف
، ثقه، گرانقدر و راجح است که تنھا اندکی از  یاران قمی ما شخصیتی برجسته
 ».ھایی نیز تألیف کرده است روایات او از اعتبار ساقطند و کتاب

محمد بن حسن صفار در شھر قم «گوید:  طوسی در کتاب "الفھرست" در مورد وی می
 ÷ ھایی را برای امام حسن عسکری زیست؛ وی دارای چندین تألیف است و نامه می

 ».ھم اکنون موجود است ھای رد و بدل شده این نامهفرستاد که 
صفار تألیفات ذیل را از خود به جای گذاشته است: التجارات، الحدود، الخمس، الدیات، 

والذبائح، المکاسب، المالحم، المناقب، المواریث، الوضوء و  الزھد، الشھادات، الصید
 "بصائر الدرجات" است، وی در شھر قم دفن شد.ھا  آن ترین مھم

یکی از اھالی فارس به نام محمد بن یعقوب کلینی که از شاگردان محمد صفار  -
 است. کلینی در شھر ری، جنوب پایتخت ایران، یعنی تھران، متولد شد.

و مروج مذھب ایشان ھا  آن ھای اب "الکافی" است که برترین کتابوی صاحب کت
شود: اصول کافی (عقاید)، فروع کافی (فقه).  است؛ این کتاب به دو قسم تقسیم می

کیلومتری شھر ری که در  ٣٨دوم قرن سوم ھجری در روستای کلین،  ی کلینی در نیمه
 جنوب تھران واقع است، به دنیا آمد.

حسن طوسی معروف به شیخ الطائفه که از اھالی ایران است،  ابوجعفر محمد بن -
وی در شھر طوس خراسان متولد شد؛ این شھر یکی از شھرھای باستانی ایران 

 ی باشد. وی چندین کتاب به رشته است که امروزه معروف به مشھد الرضا می
ألخبار، عبارتند از: االستبصار فیما اختلف من اھا  آن ترین تحریر درآورد که مھم

تھذیب األحکام، االقتصاد الھادي إلی طریق الرشاد، تلخیص کتاب الکافي في 
صولھم، شـرح الشرح في 

ُ
اإلمامة في شرح المقنعة، فھرست کتب الشیعة وأ

صول، التبیان في تفسیر القرآن، النھایة، الغیبة.
ُ
 األ
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 ا آمد. اومحمد بن بابویه قمی، ملقب به شیخ صدوق. وی در شھر قم ایران به دنی -
امامیه  ی ترین محدثین شیعه صدوق از مھماست.  ترین علما و مراجع شیعه از بزرگ

کتاب "من الیحضره ھا  آن ترین است و بیش از دویست تألیف دارد که یکی از مھم
 الفقیه" است.
تا بنا بر ادعا و  ست. وی اسانید روایات را حذف کردروایت ا ٩٠٤٤تعداد روایت آن 

این کتاب مدعی شده که این روایات را از  ی گمانش طرق روایات زیاد نشود و در مقدمه
بوده است و جز ھا  آن و تکیه او بر است ھای مشھور خودشان استخراج نموده کتاب

، در آن ذکر نکرده است؛ برخی از تألیفات است ایمان داشتهھا  آن روایاتی را که به صحت
ة والتوحید والخصال ومعاني األخبار ام النعمرتند از: مدینه العلم وکمال الدین وتموی عبا

 وعیون أخبار الرضا واآلمالي  والھدایة.
به ھمین صورت اگر پیرامون علمای مطرح شیعه بحث و بررسی نماییم خواھیم دید 

را نزد شیعه شھرت کنیم، زی را ذکر میھا  آن ایرانی ھستند، ما تنھا برخی ازھا  آن که بیشتر
ھای این  نزد شیعیان از جایگاه واالیی برخوردار است و کتابھا  آن بسیاری دارند و تألیفات

 ھای سه شخصیت قبلی است، برخی از این افراد عبارتند از: افراد مبتنی بر کتاب
پرورش یافت و و در آنجا  ض کاشانی؛ وی در شھر قم متولد شدمحمد بن حسن فی -

و دفن شد. وی نزدیک به دویست تألیف به زبان فارسی و  ت یافتدر کاشان وفا
کتاب "الوافی" است که در ھا  آن ترین تعدادی تألیف به زبان عربی نیز دارد و مھم

جزء به نگارش در آمده است و نیز کتاب "المحجة البیضاء" که ھشت جلد  ١٥
 است.

در ھمانجا نیز وفات ی، وی در شھر اصفھان به دنیا آمد و محمد بن باقر مجلس -
ھای فارسی و عربی است  و دفن شد. وی صاحب بیش از ھفتاد تألیف به زبان یافت

کتاب "بحار األنوار" است که بیش از صد جلد دارد و نیز کتاب ھا  آن که مھمترین
"مرآة العقول في أخبار الرسول" که بیست و پنج جزء دارد. مجلسی دشمن عمر 

برد  وار به شدت دشمنی دارد تا جایی که از ایشان نام نمیفاروق است و با این بزرگ
کند، وی به این مقدار  مگر اینکه ھمراه با ذکر نام ایشان، این بزرگوار را لعنت می

 ١کند. ، بلکه ھرکس که عمر را لعنت نکند نیز لعن میهنکرد اکتفا

                                           
 .٤٥نگا: جالء العیون، مجلسی، ص:  -١
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واقع حسین بن نوری طبرسی؛ وی در روستای یالو، یکی از روستاھای طبرستان  -
باشد و حدود  می» مستدرك الوسائل«در شمال ایران متولد شد؛ او صاحب کتاب 

، این است بیست و سه ھزار حدیث در آن گرد آورده است و آنگونه که خود گفته
ھای مورد اعتماد و گوناگون جمع نموده  احادیث را از جاھای مختلف و کتاب

تا ھر چه دوست دارد جعل کند و  است، اما از این منابع و مصادر نامی نبرده است
به شھرت برسد. وی صاحب چندین تألیف و تصنیف است که نزد علمای شیعه 

 – س ترین این تألیفات که بخاطر آن در جوار علی باشد، مھم معلوم و معروف می
فصل الخطاب في اثبات تحریف «دفن شد، کتاب  -پندارند  آنگونه که آنان می

 است.» کتاب رب األرباب
 پس ای شیعیان دنیا و به خصوص شما ای شیعیان عرب بیدار شوید!!.
و ھا  آن درونی ی بیشتر روایات افرادی که ذکر نمودیم، مملو است از حقد و کینه

و  نددشنام و لعن و عیبجویی و قذف صحابه، اصحابی که سرزمین فارس را فتح نمود
ر عظمت اسالم و بیان حال راویان نیک امپراتوری فارس را نابود کردند. این روایات نمایانگ

 باشد. نیست، بلکه دلیل وضع این روایات، انتقام از اسالم و عرب می
ھای شیعه و مؤلفان آن و نیز  وقتی حوادث تاریخی سابق را با تاریخ تدوین کتاب

ھا  آن محتوای کینه توزانه و رکیک آن روایات پیوند دھیم، حقیقت دین شیعه برای عوام
وجود خارجی نداشت و تنھا یک اتفاق  ج واھد شد، دینی که در دوران پیامبرروشن خ

کرد تا دینی مملو از روایات و اخبار دروغین  سیاسی بود؛ کینه و حقد آنان ایجاب می
و برای ھوی پرستان مسلک و شیوه  ندرا روایت کھا  آن ھای مریض بسازند که حکایت قلب

 ای بنیان نھند. و طریقه
و خالفت خلفا شیعه کجا بود؟! چرا خود را نمایان نکردند تا اینکه  ج پیامبردر زمان 

له موجب شک و تردید در اصل دین أابن سبأ یھودی در لباس تشیع آشکار شد؟ آیا این مس
 تشیع مزعوم نیست؟! 

 ب یابیم که در زمان خالفت ابوبکر و عمر با مراجعه به تاریخ خلفای راشدین در می
و آنگاه که  س ھای اخیر خالفت عثمان و وصیت نبود و این تفکر در سالذکری از وصی 

آنان ھستیم  ی شاخ فتنه بروز نمود، آشکار شد. نتیجه آنکه شاھد تبلور این قول در اندیشه
خواند و  کنیم که این عقیده، به ایمان به وصی و دعوت به سوی آن فرا می و مشاھده می

به طریقی غیر مستقیم، اثبات ھا  آن کند، از سوی علمای این وصیتی را که شیعه ادعا می
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و اولین کسی که آن را وضع کرد عبدالله بن سبأ بود، چنانکه نوبختی و کشی و  است شده
 اند. ارسیانی که دشمن خلفا و به خصوص فاروق اعظم ھستند، بدان اعتراف نمودهدیگر پ

و ادعاھای عبدالله بن سبأ، حزب الشیطان که از خوارج شورشی  ھا به سبب فراخوان
و  ندحمله کرد س عثمان ی شدند در کنار او گرد آمدند و به خانه کوفه و مصر تشکیل می

 به شھادت رساندند.  ایشان را در حال قرائت قرآن کریم
آورد و از  بنده یقین دارم که آنچه ذکر نمودم بسیاری از شیعیان را به شگفت نمی

توانند آن را انکار نمایند، بلکه گروھی از شیعه به انکار شخصیت عبدالله بن  سویی نیز نمی
امر به اند. ھمین  سبأ که اولین منادی والیت علی و طعن در خلفا و صحابه بود، روی آورده

گیری آن کافی است، آنکه شخصیت  تنھایی برای کشف حقیقت دین شیعه و اصل شکل
ابن سبأ را انکار نماید، باید حقیقت خوارج را نیز انکار کند و آنکه خوارج را انکار کند، باید 

 را نیز انکار نماید!! ب شھادت عثمان و علی
گاھند، شخصیت ابن سبأ رو ناگزیرم برای آن دسته از عوام شیعه که غ از این افل و نا آ

 تا حق به روشنی و وضوح و بدون شبھه برای ایشان آشکار شود. معرفی کنمرا 

 .هایی که حقایق را روشن خواهد کرد سوال  مجموعه
سوم  ی خوارج چه کسانی ھستند؟ چه زمان تصمیم به قتل عثمان گرفتند؟ چرا خلیفه

  بود؟ چه مبانیھا  آن و چھارم را کشتند؟ در چه زمانی و چگونه بودند؟ چه کسی پشت سر
 ھایی داشتند؟ و انگیزه

خواھم که  ای می ھا پاسخ دھم .. تنھا از ھر شیعه خواھم به این سوال من در اینجا نمی
س پاسخ ، رجوع نماید و سپاست ذکر شدهھا  آن ھای معتبر به روایات ذیل که در کتاب

کند که عبدالله بن سبأ اولین کسی بود  م) نقل می٩١٣ھـ/٣٠١گوید: قمی متوفای سال (
اعالن بیزاری کرد و ھا  آن که طعن بر ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه را اظھار داشت و از

 ١ادعا کرد که علی وی را به این کار فرمان داده است!!
که  است ر باب اخبار ابن سبأ آوردهم) د٩٢٢ھـ/ ٣١٠نوبختی شیعی متوفای سال (

گویی، اگر مغز او را در ھفتاد بسته  دروغ می«وقتی خبر مرگ علی به مدائن رسید، گفت: 
نزد ما بیاوری و ھفتاد مرد عادل را بیاوری که به قتل علی گواھی دھند، تو را تصدیق 

                                           
 .٢١ – ٢٠م، طهران، ص: ١٩٦٣واد مشکور، نگا: قمی، المقاالت والفرق، تحقیق: محمد ج -١
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رد تا اینکه زمین را کنیم، زیرا یقین داریم که او نمرده و کشته نشده است و نخواھد م نمی
 ».تحت فرمانروایی خود درآورد

اند  حکایت کرده ÷ گروھی از اھل علم از اصحاب امیرالمؤمنین«گوید:  نوبختی می
که عبدالله بن سبأ شخصی یھودی بود که اسالم آورد و محب علی شد؛ وی آنگاه که 

گفت، پس  میدر مورد یوشع بن نون نیز ھمین مقوله را  ÷ یھودی بود پس از موسی
وقتی اسالم آورد در مورد علی بن ابی طالب چنین مطلبی را گفت و اولین کسی بود که 

و از دشمنان او اظھار برائت کرد  را بیان نمود ÷ فرض بودن امامت علی ی باور و عقیده
ھا  آن دانستند، ھا معتقد به امامت علی بودند و آن را فرضی از سوی خداوند می ... سبئی

عبدالله بن سبأ بودند. وی اولین کسی بود که طعن بر ابوبکر و عمر و عثمان و  پیروان
علی او را به این کار «اعالن بیزاری کرد و گفت: ھا  آن صحابه را اظھار نمود و از دشمنان

و در مورد این مقوله از وی سوال کرد، او نیز اقرار  پس علی او را گرفت» مان داده استفر
و گفتند: ای  ندرد، اما مردم سراسیمه نزد او رفتان قتل او را صادر کنمود، علی ھم فرم

خواھی مردی را بکشی که به حب شما اھل بیت و والیت شما و  امیر المؤمنین آیا می
 . ١»دھد؟ در نتیجه او را به مداین تبعید کرد تان دعوت می بیزاری از دشمنان

م) در کتاب "من ال ٩٩١ھـ/٣٨١بزرگ محدثان شیعه ابن بابویه قمی متوفای سال (
ھرگاه یکی از شما نمازش را «گفت:  ÷ نینمو امیرالمؤ«... گوید:  یحضره الفقیه" می

، پس ابن سبأ گفت: ای »دیانمو دعا  ندتمام کرد، دستانش را به آسمان بلند ک
نین مگر خداوند ھمه جا نیست؟ گفت: بلی. گفت: پس چرا دستانش را به مالمؤامیر

َمآءِ ٱَوِ� ﴿ای:  آسمان بلند نماید؟ گفت: مگر این آیه را نشنیده رِۡزقُُ�ۡم َوَما  لسَّ
شود در آسمان  و رزق (و روزی) شما و آنچه به شما وعده داده می« ]٢٢[الذاریات:  ﴾٢٢تُوَعُدونَ 

که جایگاه رزق  رزق و روزی از کجا باید روزی بخواھد؟ درحالی . پس غیر از محل»است
 .٢»آسمان است

                                           
 .٤٤ – ٣٢و ص:  ٢٢فرق الشیعة، نوبختی، ص:  -١

 .٢١٣: ی ، صفحه١من الیحضره الفقیه، تحقیق حسن موسوی: جلد:  -٢
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و غلو  بن سبأ کسی است که به کفر بازگشتعبدالله «گوید:  طوسی در رجال خود می
 .١»خویش را آشکار نمود

 ÷ عبدالله بن سبأ یک غالی ملعون بود، امیرالمؤمنین«گوید:  شیعه حلی می ی عالمه
 . ٢»خدا و او پیامبر است ÷ او را با آتش سوزاند، وی بر این باور بود که علی

ھای مشھور شیعه است، آمده  در کتاب معرفة أخبار الرجال، اثر کشی که یکی از کتاب
روایت است که گفت: خداوند عبدالله بن سبأ را لعنت کند وی  ÷ از ابوعبدالله«است: 

 و ای ربوبیت کرد و بخدا سوگند امیرالمؤمنین بندهدر مورد امیر المؤمنین علی ادع
گروھی در مورد ما چیزھایی  ؛، وای بر کسی که بر ما دروغ بنددفرمانبردار پروردگار بود

بریم، از این  گوییم، از این افراد به خدا پناه می گویند که خودمان در مورد خویش نمی می
 .٣»بریم افراد به خدا پناه می
گوید:  م) در شرح نھج البالغه می١٢٧٥ھـ/٦٥٥شیعی متوفای سال (ابن ابی الحدید 

کشته شد، ابن سبأ عقیده و باور خود را آشکار کرد و گروه  ÷ وقتی امیرالمؤمنین علی«
 ».و از وی پیروی کردند ندای او را شناخت و فرقه

 بازگشتعبدالله بن سبأ به کفر : «گوید مامقانی در "تنقیح المقال في علم الرجال" می 
المؤمنین وی یکی غالی ملعون بود، امیر«د: گوی و می .»غلو و افراط خود را آشکار نمود و

 .٤»کرد که علی خدا است و او پیامبر است او را با آتش سوزاند. وی ادعا می
عبدالله بن سبأ به علی گفت: تو «گوید:  ری در "األنوار النعمانیة" میینعمت الله جزا

او را به مدائن تبعید کرد. گفته شده که وی در ابتدا  ÷ پس علیخدای حقیقی ھستی، 
أ آنگاه که یھودی بود در مورد یوشع بن نون و بیھودی بود و سپس اسالم آورد. ابن س

 گوید. ھمچنین گفته شده گفت که اکنون در مورد علی می موسی نیز ھمان چیزی را می

                                           
 .٨٠رجال الطوسی، ص:  -١

 .٢٣٧خالصة األقوال في معرفة أحوال الرجال، ص:  -٢

، چاپ المرتضویة؛ عن أبـي ١٨٤، ٢/١٨٣الرجال، مامقانی: ؛ تنقیح المقال في أحوال ١٠٠رجال الکشي، ص:  -٣

 «عـبد الله أنه قال: 
ً
لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعی الربوبیة في أمیر المؤمنین، وکان والله أمیر المؤمنین عبدا

 یقولون فینا ما ال نقوله في أنفسنا، نبرأ إلی الله
ً
، الویل لمن کذب علینا، وإن قوما

ً
منهم، نبرأ إلی الله  لله طائعا

 ».منهم

 .١٨٤، ٢/١٨٣تنقیح المقال في علم الرجال:  -٤
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ھای مختلف  را اظھار نمود و صنف که وی اولین کسی است که باور به وجوب امامت علی
 .١»اند غالیان از او منشعب گشته

من  مقتطفات و مسائل االمامة«ھـ) در کتاب ٩٠٥ناشی اکبر شیعی متوفای سال (
گروھی بر این باور «در مورد ابن سبأ و گروه او آورده است: » الکتاب األوسط في المقاالت

 میرد، که عرب را تحت فرمان خود نیاورد نمیو تا زمانی  بودند که علی زنده است و نمرده
که از اھالی صنعاء بود و در  بودندھا، یعنی پیروان عبدالله بن سبأ یھودی  سبئیھا  این

 .٢»زیست مداین می
برای  قائل به الوھیتاین ابن سبأ ھمان است که «گوید:  شیخ شیعه یوسف بحرانی می

وز او را مھلت توبه داد، اما توبه نکرد و بود، پس امیرالمؤمنین سه ر ÷ امیر المؤمنین
 .٣»علی نیز او را سوزاند

ھای معتبر شیعه آمده  ھا مختصری بود از اخباری که در رابطه با ابن سبأ در کتاب این
 است و نه تمام آن.

مصادر و منابع سنی و شیعه اتفاق دارند که عبدالله بن سبأ یھودی مردی از اھالی 
 مسلمان شد، اما کفر و نفاق را در درون خود پنھان داشت. صنعاء بود که در ظاھر

 اند شاھد موضوع ما این است که علمای شیعه شخصیت عبدالله بن سبأ را ثابت دانسته
ادعای الوھیت کرد. و ھرکس در  ÷ المؤمنینر این باورند که او در مورد امیرو ب

عبدالله بن سبأ یھودی اشاره یابد که به شخصیت  ھای شیعه جستجو نماید، در می کتاب
 شده است.

کوشند وجود ابن سبأ را نفی  براستی چرا تعدادی از نویسندگان معاصر شیعه می
 کنند!!!

دھد، یعنی به خلفا  سر میداد که شیعه  ھمان ندایی را سر می ،زیرا ابن سبأ یھودی
تر  فت شایستهاز ھمه برتر است و به خال ÷ و معتقد بود که امیرالمؤمنین علی طعنه زد

؛ ھمچنین به بود إ است، آنگونه که یوشع وصی موسی ج است و او وصی رسول الله
 گویند او دابة األرض است و دیگر اعتقادات و باورھا. و میرند رجعت او اعتقاد دا

                                           
 .٢/٢٣٤األنوار النعمانیة:  -١

 .٢٣ – ٢٢من الکتاب األوسط في المقاالت، تحقیق یوسف فان، ص:  مقتطفات  مسائل االمامة -٢

 .٨/٥١١لحدائق الناضرة:  -٣
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ای  آشکار خواھد شد، زیرا ھر شیعهھا  آن اگر شیعیان ھوشیار اندیشه نمایند، حق برای
سبأ را انکار نماید، انکار او تنھا به این دلیل است که عقاید شیعه با  شخصیت عبدالله بن
 داد یکی است. گر خبیث ترویج می باورھایی که این فتنه

دلیل موھوم دانستن شخصیت عبدالله بن سبأ یھودی توسط متأخرین شیعه و اینکه 
 کنند.وی ھیچ اصلی ندارد، این است که بر حقیقت نشو و نمای دین خود پرده بیف

شود علمای بزرگ شیعه و سنی و مورخان بزرگ را در ارتباط با شخصیت  مگر می
 عبدالله بن سبا از سوی ادعای انکارعبدالله بن سبأ و باورھای او در اشتباه دانست و 

 اند، تأیید کرد!! فقھای کوچک و معاصر شیعه را که در قرون ابتدایی نزیسته
اری از علمای شیعه شخصیت ابن سبأ را انکار در عین حال شاھد آن ھستیم که بسی

 دھند!! و دشنامش می اند ، بلکه از او اعالن برائت نمودهاند نکرده
سال از شھادت او  ٥کشته شد و  س ابن سبأ یھودی بود که عثمان ی پس به وسیله

ھای انسی بودند که خود  این خوارج شیطان ؛را نیز شھید کردند س نگذشته بود که علی
را برافروختند و  ب را در لشکریان مسلمان جای داده و آتش جنگ میان علی و معاویه

 را شھید کردند. ج ھا بودند که حسین فرزند رسول الله ھمان
گاھی مشخص می ی  به روشنی برای ھر شیعه ،با این وقایع تاریخی مشھور و ثابت گردد  آ

اند، کپی  و بدان اعتماد نموده اند ھای علمای پارسی خود گرفته از کتاب یانشیعکه آنچه 
وصی را  ی باشد، کسی که برای اولین بار نظریه برداری از عقیده و باور عبدالله بن سبأ می

ھایی مناسب برای دروغپردازی جاعالن وضع کرد و  مطرح کرد و در پی آن افکار و داستان
 و به پیامبر و امامان نسبت دادند. ندانید و متونی درست کرداسھا  آن بعدھا برای

 نندعلیه رسول الله و اھل بیت ایشان توطئه ک ج عرب پیامبر ی تصور کنید که صحابه
و حقیقت اسالم را دگرگون  نندو طمع سروری و والیت داشته باشند و قرآن را تحریف ک

 نماید!.
ترین اسباب و  یکی از مھم«گوید:  براون مییکی از مستشرقان انگلیسی به نام دکتر 

 راشد دوم عمر بن خطاب این است که او سرزمین ی ھا با خلیفه عوامل دشمنی ایرانی
را از بین برد، اما اھل ایران به دشمنی خود رنگ دینی و ھا  آن و شوکت را فتح نمودھا  آن

 .١»شود یھیچ حقیقتی یافت نمھا  آن که در باور مذھبی بخشیدند، درحالی

                                           
 هند.، چاپ ١/٢١٧تاریخ أدبیات ایران، دکتر براون:  -١
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گیری سیاسی از سوی برخی از  تشیع قبل از شھادت امام حسین تنھا یک جبھه
و آنکه دیگر خلفا را  نندو این تعصب پیشرفته که در مورد ائمه غلو ک ؛بود س شیعیان علی

رخنه نکرده بود؛ این عده معتقد به ھا  آن ، در قلوبنمایند تکفیر  ، بر علی برتر بداند
در عھد خلفای سه گانه یعنی ابوبکر و عمر و عثمان بودند، اما  ،خالفتافضلیت علی در 

جنگ و  ب این باور چندان ظھور و بروزی نداشت، پس آنگاه که میان علی و معاویه
جای ھا  آن ھای ھا برافروخته شدند و این باور در اعماق قلب درگیری در گرفت، برخی

شد و این عقیده مقرون بود با برتری ھا  نآ راسخ در نفوس ی گرفت و تبدیل به یک عقیده
تر شد و با  ھا از ھمیشه برافروخته و محق دانستن اھل بیت؛ و پس از شھادت حسین قلب

برد،  خون حسین مخلوط گشت. به خصوص که دولت اموی در عزت و شوکت به سر می
نستند با توا در نتیجه طرفداران برتری و محق بودن اھل بیت در این برھه از زمان نمی

نیروی شمشیر با بنی امیه مواجه شوند، پس عاطفه و احساسات مردم در ارتباط با علی و 
 خود از اصل تقیه کمک گرفتند. ی چھرهحسین و آل بیت را نشانه رفتند و برای پوشاندن 

این دین،  مجوِس  و مؤسساِن  استدین شیعه فارس خاستگاه کند  چیزی که ثابت می
حابه و اھل سنت بطور نسبت به عموم عرب و صھا  آن آن را برافروختند، حقد و کینه

در ھا  آن شان. ی به عالوه تمجید و بزرگداشت امپراطوری از دست رفته باشد خاص می

إن اهللا خلّصه من «اند که در مورد کسری گفت:  نسبت داده س ھای خود به علی کتاب

نجات داد و آتش بر او حرام  خداوند او را از عذاب آتش: «»ُمحّرمة عليهعذاب النار، و النار 
و یکی از متعصبان پارسی به نام مجلسی از امیرالمؤمنین علی روایت کرده که  .»است

ولكني مع هذا الكفر خلصني اهللا تعالى من عذاب النار «از کسری شنیدم که گفت: «گفت: 

با وجود این کفر، خداوند : «»وأنا يف النار والنار ُمحّرمة عّليبربكة عدلي وإنصايف بيـن الرعية، 
به برکت عدل و انصافم در میان مردم، مرا از عذاب آتش نجات داد و من در آتشم و آتش 

 . ١»بر من حرام است
یک مجوسی را  ÷ مردی در حضور ابوعبدالله«... که:  است در وسائل الشیعة آمده 

را از آن کار نھی کرد، آن مرد  ویو  مرد خشمگین گشتآن  دشنام داد، ابوعبدالله از

                                           
آن را ذکر  "نوادر المعجزات"؛ شاذان قمی در کتاب الفضائل و نیز محمد بن جریر شیعی در ٤/٤١بحار األنوار:  -١

 اند. کرده
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مگر « :»ت أن ذلك عندهم النكاحـأما علم«گفت: وی با مادر خود ازدواج کرده است. گفت: 
 .١»نکاح استھا  آن دانی که این کار برای نمی

دانند. پس از فتح سرزمین مجوس عمر  مجوس نکاح با مادران و خواھران را جایز می
اند،  خطاب دستور داد که میان مجوسی و مادر و یا خواھرش که به نکاح او درآمدهبن 

ادعا دارند که عمر کسی بود که تحریم متعه را ابداع کرد، پس ھا  این جدایی اندازند و
شان بنا  مؤسسان شیعه زنای متعه را ابداع نمودند تا مذھب خود را بر ارضای شھوات

 کنند.
را  س بینیم ابولؤلؤ فارسی مجوسی قاتل عمر بن خطاب میبه ھمین خاطر است که 

 دارند!! و بزرگ می کنند میتمجید 
و آن را بابا  اند ای برای او درست کرده در میدان فیروزی شھر کاشان مزار و مقبره

دارند و او پدر معنوی شیعه  اند و با برگزاری تعزیه یاد او را گرامی می شجاع الدین نامیده
 ،که مطابق نقل مورخان گیرند درحالی و جشن می گرفتهن نوروز را عید است. ھمچنی

اولین کسی که نوروز را به وجود آورد، یکی از پادشاھان فارس به نام جمشید بود و این 
است و مؤسسان پارسی دین شیعه به ھا  آن ترین اعیاد باشد و از بزرگ عید شش روز می

 اند. ھای خود از زبان ایشان این عید را رسمیت بخشیده و در کتاب اند بستهصادق افترا جعفر 
وقتی نوروز فرا رسید، غسل «از جمله این روایات: از صادق روایت است که گفت: 

 ». ھایت را بر تن کن و تمیزترین لباس اییدنم
ای آوردند و ایشان فرمود: این چیست؟ گفتند:  ھدیه ÷ روز نوروز برای امیرالمؤمنین

 .٢»امیرالمؤمنین امروز روز نوروز است، گفت: ھر روز را برای ما نوروز بسازید ای
بخاطر ھا  آن کند نسبت به عرب که اثبات میھا  آن ی یکی دیگر از دالیل حقد و کینه

اند، بزرگداشت اوالد حسین و نه حسن است، زیرا اوالد  انتقام دست به جعل روایات زده
و دلیل  ؛یزدگردباشند، از طریق شھربانو دختر  پارسی میھا  آن ھای ھا و خاله دایی ،حسین

 .٣»و به نفع او از خالفت کنار کشید ن است که حسن با معاویه بیعت کرددیگر آن ای

                                           
 .٣١٨، باب تحریم قذف المجوس، ص: ٣١٧وسائل الشیعة، باب میراث المجوس، ص:  -١

 .٥٢/٣٠٨؛ البحار: ٦/٣٥٢؛ مستدرك الوسائل: ٣/١٨٧نگا: وسائل الشیعة:  -٢

؛ مجلسي، جالء ٢/٦٤؛ األربلي، کشف الغمة: ١٨٨، ١٤٢، ٨٨أبو الفرج األصفهاني، مقاتل الطالبین، ص:  -٣

 .٢٦٣؛ التنبیه واإلشراف، أبو الحسن علي المسعودي، ص: ٤٥/٣٢٩؛ بحار األنوار، مجلسي: ٥٨٢العیون: 
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 ھای در نتیجه اماماِن خود را از نسل حسین و ھمسر پارسی او برگزیدند، زیرا در رگ
نبع صحیحی در اختیار ندارند که بیان مصدر و مھا  آن خون فارسی در جریان است.ھا  آن

دارد چرا تنھا این امامان معصوم ھستند و دیگران عصمت ندارند!! و چرا فرزندان 
 امام نیستند؟ ÷ حسن

در سایت اینترنتی خود آورده است:  ،محمد علی امیر معزی پژوھشگر فرانسوی ایرانی
گری وارد دین شیعه شد، حتی در برخی از  مفاھیم و موضوعات اساسی از زرتشتی«

یات نیز این مفاھیم وارد این دین گشت! و ازدواج سیدنا حسین با دختر آخرین پادشاه یجز
ادر آل ساسان رمزی برای ایران قدیم گشت، به این صورت که این دختر جوان اولین م

عقد  ،گشت و بخاطر آن میان تشیع و ایران قدیمی مجوسیھا  آن برای تمامی امامان
 برادری بسته شد. (پایان). 

این بود شھادت و گواھی شاھدی از میان خودشان، پس ای شیعیان جھان به ھوش 
 باشید و اندکی بیندیشید!!

جلیل القدر سلمان تنھا نسبت به صحابی  ،ھمچنین این جاعالن و دروغپردازان پارسی
و  شد سلمان وحی می اند: به تعصب دارند نه دیگر صحابه، تا جایی که گفته س فارسی

 تنھا بخاطر این است که سلمان از فارس بود، این درحالی است که سلمان ازھا  این ی ھمه
 ١بیزار است.ھا  آن

که از او برتر بودند، ھمچون  گیرند خرده میھا  آن ازو  نندک میو کسانی را تکفیر 
کند که این جاعالن برای  عرب بودند؛ و این ثابت میھا  آن ، زیراش ابوبکر و عمر و عثمان

 اند و نه نصرت دین خداوند. گری خود چنین دینی را اختراع نموده یاری فارسی
دارد،  ج ھر مسلمانی ھرچند که عرب نباشد، بخاطر محبتی که با قرآن و پیامبر عربی

و به اقصی  ندرسالت اسالم را بر دوش نھادھا  آن عرب را دوست دارد و نیز بخاطر اینکه
میزان و معیار اسالم در حکم کردن بر اشخاص ھا  این نقاط دنیا رساندند؛ با وجود تمام

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿واضح و روشن است: 
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
ھمانا « ]١٣[الحجرات:  ﴾�

. اما مجوسان پارسی عرب را دشمن خود »ترین شما نزد الله پرھیزگارترین شماست میگرا
ھا  با اعراب مسلمان این امت که بھترین امتھا  آن و بغض و حسد و دشمنی نددان می

                                           
 .٢١رجال الکشي، ص:  -١
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ۡخرَِجۡت ﴿گردد:  از این آیه روشن و آشکار میھا  آن از تفسیر ،ھستند
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ِ لِلنَّاِس  ُمُروَن ب
ۡ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب شما « ]١١٠[آل عمران:  ﴾�َّ

کنید و نھی از منکر  اید: امر به معروف می بھترین امتی ھستید که برای مردم پدیدار شده

به قاری این  ÷ که ابوعبدالله است . در تفسیر قمی آمده»و به الله ایمان دارید نمائید می
را  علیھماالسالم خیر أمة = بھترین امت) امیر المؤمنین و حسن و حسین«(آیه گفت: 

ای فرزند رسول خدا؟ گفت: آیه  معنای این آیه چیستکشتند؟! به او گفته شد: پس 
 ١».اینگونه نازل شده است: (کنتم خیر أئمة أخرجت للناس)

روایت است که آیه «.. یه آمده است: در تفسیر صافی فیض کاشانی ذیل تفسیر این آ 
(کنتم خیر أمة) بر ایشان خوانده شد، وی گفت: بھترین امت امیرالمؤمنین و حسن و 

كنتم خير حسین را کشتند؛ قاری گفت: فدایت شوم پس این آیه به چه معناست؟ گفت: 

گفته است را مدح و ستایش نموده و ھا  آن بینی که خداوند ، مگر نمیأخرجت للناس أئمة
 ».کنید و به الله ایمان دارید که امر به معروف و نھی از منکر می

پرده از  ھا ا آنعالوه بر این، سازندگان دین شیعه روایاتی در اختیار دارند که خداوند ب
بری است؛ در ھا  آن ھای و دین الله تعالی از افترا و تھمت است برداشته ایشان راز

مشھور پیرامون مھدی قائم و امام عصرشان وجود دارد که  صدھا روایتھا  آن ھای کتاب
 ھای داللت بر بیماری روانی این افراد دارد، آن ھم به دلیل حقد و کینه سرشاری که قلب

ل را پر کرده است، در نتیجه چیزھایی را که آرزو داشتند به نگارش درآوردند. در ذیھا  آن
 کنم: ذکر میاندیشند  شیعیانی که می برخی از این روایات را برای

م ـلـو يعل«شنیدم که گفت:  ÷ از عالء از محمد بن مسلم روایت است که: از ابوجعفر

ه ال يبدأ إال ـع القـائـم إذا خرج ألحب أكثرهم أال يروه مما يقتل من الناس، أما إنـالناس ما يصن

الناس: ليس هذا  كثير منول ـال يأخذ منها إال السيف، وال يعطيها إال السيف حتى يقـبقريش ف

دانستند ھنگامی که قائم خروج  اگر مردم می: «»من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم
داشتند او را مالقات نکنند بس که خواھد  کند چه خواھد کرد، بیشتر آنان دوست می

کنند  کشت، بدانید که او شروع نخواھد کرد مگر با قریش و از او جز شمشیر دریافت نمی

                                           
 .١/١٠تفسیر قمی:  -١
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و معامله او با قریش تنھا با شمشیر است تا آنجا که بیشتر مردمان گویند: این مرد از تبار 
 .١»داشت محّمد نیست که اگر از آل محّمد بود حتمًا رحمت و دلسوزی می

أقام خمسمائة من  ÷ إذا قام القائم من آل محمد«روایت است که:  ÷ از ابوعبدالله 

ھرگاه قائم آل « :»ل ذلك ست مراتـآخر، حتى يفعقريش فضرب أعناقهم، ثم خمسمائة 
زند،  را میھا  آن و گردن ھمگی نماید میپانصد تن از قریش را بلند  محمد خروج کند،

 .٢»دھد کند، تا اینکه شش مرتبه این کار را انجام می سپس پانصد تن دیگر را بلند می

يكن بينه وبين العرب  إذا خرج القائم لم«روایت است که:  ÷ ھمچنین از ابوعبدالله

وقريش إال السيف، ما يأخذ منها إال السيف، وما يستعجلون بخروج القائم؟ واهللا ما لباسه إال 

: »الشعير الجشب، وما هـو إال السيف، والموت تحت ظل السيف الغليظ، ما طعامـه إال
وقتی قائم خارج شود میان او و عرب و قریش جز شمشیر چیزی نخواھد بود، جز «
کنید؟ به خدا سوگند!  قیام قائم شتاب می ی ، چرا دربارهدر بین نخواھد بودمشیر ش

لباسش جز لباسی ضخیم و خوراکش جز غذایی ناگوار نیست. قیام او جز شمشیر و مرگ 
 ٣».شمشیر نیست ی در سایه

در نتیجه شیعه، جنبشی پارسی و سیاستی انتقام جویانه است که ھدف آن تنھا فتنه 
 صرت اھل بیت:است، نه ن

رود و  ھـ) که یکی از علمای بزرگ اندلس بشمار می٤٥٦ – ٣٨٤علی بن حزم اندلسی (
پارسیان حکومت بسیار «گوید:  تألیفات بسیار زیادی به نگارش درآورده است می

 نددانست میداشتند و خود را بزرگ را ھا دست باال  امت در میان تمامای داشتند و  گسترده
دانستند؛ درنتیجه  خود می ی نامیدند و دیگر مردمان را بنده و برده میو آزاده و سرور 

گران ھا  آن کم خطرترین مردم بودند، برھا  آن شان به دست اعرابی که در نظر زوال دولت
دوچندان شد، پس ھر از چند گاھی به جنگ با مسلمانان ھا  آن آمد و مصیبت

کرد .. پس به این  و خداوند حق را نمایان می ندشد میخواستند، اما ھمیشه مغلوب  برمی
و با  نداسالم آوردھا  آن گری کاری سودمندتر است، پس گروھی از نتیجه رسیدند که حیله

                                           
 .١٨، ح: ٢٣٣ص: الغیبة، نعماني،  -١

 .٥٢/٣٣٨؛ بحار األنوار: ٣٦٤اإلرشاد، ص:  -٢

 .١٩/٢٣٣الغیبة، نعمانی:  -٣
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 در حق علی شده –ھا  آن به زعم –تظاھر به محبت اھل بیت و زشت دانستن ظلمی که 
کردند که منجر به ھایی ایجاد  ھا و روش ، خود را اھل تشیع دانستند، سپس مسلکبود

 .١»از راه ھدایت شدھا  آن خروج
عرب اصل آزادی را «گوید:  شیخ محمد ابوزھره در "تاریخ المذاھب اإلسالمیة" می

خود قرار داده بودند، اما فارس به حکومت موروثی اعتقاد و باور داشتند، در  ی سرلوحه
فوت  ج نداشت. پیامبرنتیجه چیزی به نام انتخاب خلیفه در قاموس پارسیان جایگاھی 

که ھیچ فرزندی از خود به جای نگذاشته بود و  و به رفیق اعلی پیوست درحالی کرد
ابوبکر و ھا  آن ترین مردم پس از او پسر عمویش علی بن ابی طالب بود و از دیدگاه نزدیک

خلیفه شدند، خالفت را از مستحق آن غصب کرده  ج که پس از پیامبر ش عمر و عثمان
پارسیان عادت داشتند که به دستگاه حاکمیت و حاکم نگاھی تقدس مآبانه داشته  بودند.

باشند و ھمین نگاه را در رابطه با علی و فرزندانش نیز داشتند و گفتند: اطاعت از امام 
واجب است و اطاعت از او، اطاعت از خداوند است و بسیاری از پارسیانی که وارد اسالم 

خود مبرا و پاک نگشته بودند و این امر موجب  ی باطل گذشته شدند، بطور کلی از عقاید
رنگ اسالمی به خود بگیرد؛ بنابراین ھا  آن ی شد که به مرور زمان آرا و نظرات گذشته

در مورد علی و فرزندان او، ھمان دیدگاه پدران ایشان در مورد حکومت ھا  آن دیدگاه
 .»وراثتی است

ھای فارسی پیرامون  ما شیعه متأثر از افکار و اندیشه ی به عقیده«گوید:  ابوزھره می
و نظام حکومتی پارسی واضح و ھا  آن پادشاھی و وراثت بودند و تشابه موجود میان مذھب

ھا شیعه ھستند و شیعیان ابتدایی نیز فارس بودند، مؤید  آشکار است و اینکه بیشتر فارس
 .٢»این مطلب است

دھد، امامت ھیچ ارتباطی با اسالم ندارد،  نشان می یکی از دالیل بارز و آشکاری که
دھد که دین شیعه  ھا فرقه است و این نشان می به دهھا  آن تعدد طوایف شیعه و تبدیل

این امت  ج بطور کلی یک دین ساختگی است؛ این چه دینی است که بعد از وفات پیامبر

                                           
 .٢/٢٧٣ابن حزم، الفصل في الملل واألهواء والنحل:  -١

؛ أحمد أمین، فجراإلسالم، ص: ١/٣٧برای مطالعه بیشتر رک: محمد أبو زهرة، تاریخ المذاهب اإلسالمیة:  -٢

؛ فلهوزن، أحزاب المعارضة السیاسیة الدینیة في صدر ٢٣راسات في الفرق: ، عرفان عبد الحمید، د٢٧٧

 .٧٦؛ فلوتن، السیادة العربیة، ص١٦٨اإلسالم، ص 
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مان خلفای راشدین نامی از این و خاتم پیامبران شکل گرفت و نه در زمان پیامبر و نه در ز
پذیرد  طوایف شیعی و مسماھای آن نبود؟!. بدانید که دین خداوند یکی است و تغییر نمی

و خداوند متعال آخرین پیامبران و رسوالن را نمیراند مگر بعد از آنکه دین را برای او و 
 ھاست، کامل گرداند. امتش که بھترین امت

امامی به نام حسن بن علی طبرسی (متوفای سال دوازده  ی یکی از فقھای شیعه
شیعه پنج گروه «ھـ) در "أسرار اإلمامة" فصل (ما قیل في فرق الشیعة) آورده است: ٦٩٨

شوند: بتریة، جارودیة، دکینیة، خلفیة  زیدیه، که خود به پنج گروه تقسیم می -١باشند:  می
مختاریة، کربیة، اسحاقیة و  شوند: کیسانیة، که به چھار فرقه تقسیم می -٢و خشبیة. 

شوند: الواصلیة السبأیة، یعفوریة، غرابیة، ربعیة،  غالیة، که به نه فرقه تقسیم می -٣حربیة. 
شوند: صاحبیة  سبعیة، که به دو فرقه تقسیم می -٤یعقوبیة، غمامیة، اسماعیلیة و ازوریة. 

اما بیشترشان منقرض اند،  که شیعه ھفتاد و چند فرقه بوده است و ناصریة. گفته شده
به میان نیامده است. اما ناووسیه عبارتند از کسانی ھا  آن ھا نامی از و در کتاب است شده

. فطحیه: معتقد به است قائم است و از نظرھا پنھان گشته ÷ گفتند: امام صادق که می
بن  بودند. واقفیه: معتقد بودند که امام موسی ÷ امامت عبدالله افطح فرزند امام صادق

در امامت ھا  این نمرده و کشته نشده است، وی زنده است و باز خواھد گشت. ÷ جعفر
 اثنا عشریه. ی امامیه -٥باشند.  از فروع کیسانیه میھا  این اند. تمامی امام رضا توقف کرده

اند؛ این  ھای منسوب به شیعه سخن گفته علمای فرق و فرقه شناسان در مورد فرقه
ی به سایرین غلو کمترنسبت ھا  آن غلو و افراط ھستند، البته برخی از ھا بسیار اھل فرقه

شان با  غالی و بدعتگر ھستند و خودشان در مورد تعداد امامانھا  آن دارند، اما تمامی
را ھا  آن اند، برخی گویند امامان دوازده تن بوده یکدیگر به شدت اختالف دارند، برخی می

این است که یکدیگر را تکفیر ھا  آن دانند و ویژگی دیگر یازده و برخی سیزده تن ... می
 کنند. می

ابوالحسن اشعری، » مقاالت اإلسالمیین«برای اطالع بیشتر در این مورد به کتاب 
اثر » فرق معاصرة«ابوظاھر بغدادی و » الفرق بین الفرق«شھرستانی، » الملل والنحل«

 دکتر غالب بن علی عواجی مراجعه نمایید.
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 .ن از صحت عقیده کار درستی استآیا سخ
 ج کنم؛ پیامبر در پاسخ به عنوان این بحث، تنھا یک حدیث را برای شما ذکر می

قَِت انلََّصارَى ىلَعَ «فرماید:  می ْو ثِنْتَْ�ِ وََسبِْعَ� فِْرقًَة، َوَ�َفرَّ
َ
 إِْحَدى أ

َُهوُد ىلَعَ
ْ

قَِت ايل اْ�رَتَ
ْو ثِنْتَْ�ِ وََسبِْع�َ 

َ
يِت ىلَعَ ثََالٍث وََسبِْعَ� فِْرقَةً  إِْحَدى أ مَّ

ُ
ُق أ فرقه  ٧١یھود به : «»فِْرقًَة، َوَ�ْفرَتِ

 .١»فرقه و امت من به ھفتاد و سه فرقه تقسیم خواھد شد ٧٢تقسیم شدند و نصاری به 
چنان تحذیری ، است پیامبر خدا که جوامع الکلم به ایشان داده شده بزرِگ  این حدیِث 

ای مسلمانان غیر معصوم در مقایسه با  ھا صفحه ا از تعبیر و تفصیل دهدربردارد که ما ر
 کند. نیاز می بی کالم نبوی،

گاھان شیعه و تمامی فرقه ھای گمراه را به جستجوی حق و  این حدیث نبوی، تمامی آ
که انسان  خواند فرا میای  پیروی از آن و ترک حزبگرایی کورکورانه و تعصب ھالک کننده

َولَۡو يََرى ﴿فرماید:  رساند، زیرا عذاب خداوند شدید است؛ خداوند متعال می را به آتش می
ِينَ ٱ ْ إِۡذ يََرۡوَن  �َّ نَّ  ۡلَعَذاَب ٱَظلَُموٓا

َ
نَّ  لُۡقوَّةَ ٱأ

َ
ِ َ�ِيٗعا َوأ َ ٱِ�َّ  ]١٦٥[البقرة:  ﴾١٦٥لَۡعَذاِب ٱَشِديُد  �َّ

کنند  که عذاب (روز قیامت) را مشاھده می دیدند ھنگامی که ستم کردند اگر می و کسانی«
. در نتیجه بعد از »کیفر است (خواھند دانست) که تمام قدرت از آِن الله است و اینکه الله سخت

با عقیده و  تعالم خداوند رحمت خداوند ھیچ راھی برای نجات از عذاب الله به جز عبادت
نیست، پس این تنھا راه رسیدن به رستگاری و باور درستی که موجب رضایت الله باشد، 

ۡدِخَل  �َّارِ ٱَ�َمن زُۡحزَِح َعِن ﴿فرماید:  بھشت الله است، خداوند متعال می
ُ
َ�َقۡد فَاَزۗ  ۡ�َنَّةَ ٱَوأ

ٓ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَوَما  ۡ�َيا از آتش (دوزخ) دور داشته  سکپس ھر« ]١٨٥[آل عمران:  ﴾١٨٥ۡلُغُرورِ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  �ُّ
و زندگی دنیا چیزی جز مایه فریب  است آورده شد، قطعًا رستگار شده شد و به بھشت در 

 .»نیست
پس راه درست و کمال عقل و توفیق ربانی این است که پیرامون عقیده و باور صحیح 

ه بر ھر ترین اموری است ک ترین و واجب بحث و بررسی صورت گیرد، بلکه این امر از مھم
 سوادی فرض عین است. بی با سواد و

                                           
 .٤٥٩٦سنن أبو داود، شماره:  -١
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درنتیجه انسان ناگزیر باید از خود بپرسد: آیا اعتقاد و باور من اعتقاد صحیحی است که 
الله تعالی دوست دارد و بدان راضی است؟ این اولین گام در جھت رستگاری است؛ حتی 

از خداوند اش صد در صد صحیح است بخاطر شدت محبت و نیز ترسش  آنکه عقیده
اش، باید علم کامل و عمل صالح را جستجو نماید  متعال، نه بخاطر شک و تردید در عقیده

صحت  ی و با رضایت و محبت و رو نمودن به خداوند متعال از آن پیروی کند و این نشانه

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿فرماید:  ایمان شخص است، الله متعال می ما را « ]٦[الفاتحة:  ﴾٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ
ھای صادق که  . پس خداوند متعال از صدق و راستی انسان»به راه راست ھدایت کن

گاه است، چه این افراد دانش  نفس ھای پاکی دارند و به دنبال علم صحیح در جستجویند آ
 نماید میو امورشان را اصالح  ندک میرا ھدایت ھا  آن سواد، خداوند بی آموخته باشند و چه

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  بخشد، خداوند متعال می و سر و سامان می َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا  ل�َّ
ٖد وَُهَو  ٰ ُ�َمَّ ْ بَِما نُّزَِل َ�َ َر َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ  ۡ�َقُّ ٱَوَءاَمُنوا ّ�ِِهۡم َ�فَّ ۡصلََح بَالَُهمۡ  َٔ ِمن رَّ

َ
 ﴾٢اتِِهۡم َوأ

) ج آوردند و کارھای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد (که ایمان  و کسانی« ]٢[محمد: 
شان  ـ و ھمه از سوی پروردگارشان حق است ـ (نیز) ایمان آوردند، (الله) گناھان است نازل شده

 .»شان را اصالح نمود  دور ساخت (و بخشید) و کارھا  آن را از
ھای گمراه  گروهھای رحمت خداوند این است که برای طوایف و  یکی از نشانه

توان پی به گمراھی برد، از جمله: تناقض  میھا  آن ھایی قرار داده است که با دیدن نشانه
عقاید و  ی ھایی که در ھنگام مطالعه و اشکاالت و سردرگمیھا  آن در اعتقادات و باورھای

از  و باشد آید، یعنی حق برای آنکه کمترین بینش و بصیرتی داشته پیش میھا  آن عبادات
کرد و آن را از ظالمین  الله تعالی بترسد، روشن است وگرنه خداوند آتش را خلق نمی

تِ ٱيَۡوَم َ�ُقوُل ِ�ََهنََّم َهِل ﴿فرماید:  کرد، خداوند متعال می متکبر پر نمی
ۡ
َوَ�ُقوُل َهۡل  ۡمَتَ�

زِ�دٖ  ای؟! و (او)  شده گوییم: آیا پر که به جھنم می (و به یاد آور) روزی « ]٣٠[ق:  ﴾٣٠ِمن مَّ
 .»گوید: آیا ھیچ افزون بر این (ھم) ھست؟! می

آن دسته افرادی را که » آیا اعتقاد من صحیح است؟«من اطمینان دارم که ندای 

 .والحمد هللا رب العالمين کشاند شان زنده است به این سو می ھای قلب
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 فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب األرباب (حمل الکتاب علی الرابط التالي: •

http://www. dd-sunnah. net/records/view/id/١٥٧٥/ 
حیدر اآلملي: المقدمات من کتاب نص النصوص، تصحیح وتحقیق ھنریکربین  .١٥

 م.  ١٩٧٥وعثمان یحیی، طبعة طھران، 
، تحقیق علي ÷ ؤمنینرجب البرسي: مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر الم .١٦

 -  ھ١٤١٩عاشور منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات بیروت، الطبعة األولی، 
 م.  ١٩٩٩

روح الله بن مصطفی بن أحمد الموسوي الخمیني: الرسائل (رسالة التعادل  .١٧
ھـ  الناشر: ١٣٨٥والترجیح )، تحقیق: مع تذییالت لمجتبی الطھراني، طبعة: 

 حمیل الکتاب علی الرابط:مؤسسة اسماعیلیان، یمکن ت
http://lfile. ir/feqhi-library/book٤٨٦. pdf 

مختارات من أحادیث وخطابات اإلمام الخمیني: اصدار مؤسسة تنظیم ونشر  •
ة، عدد تراث الخمیني قسم الشؤون الدولیة، الحکومة اإلسالمیة، الطبعة الثالث

 . یمکن تحمیل ھذا الکتاب بالعربیة علی الرابط:١٥٤الصفحات 
http://ia٦٠٠٨٠١. us. archive. org/١٣/items/٤٣٨٩٧٧٨٤٣/hkouma-islamih. 
pdf 

سعد بن عبد الله بن أبي خلف األشعري القمي: المقاالت والفرق، تحقیـق محمد  .١٨
 م، طھران.  ١٩٦٣جواد مشکور، 

لملقب بسلطان علي شاه: تفسیر بیان السعادة في مقامات سلطان محمد الجنابذي ا .١٩
 العبادة الناشر: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، الطبعة األولی. 

اري الزنجاني، ـد باقر األنصـسلیم بن قیس الھاللي: سلیم بن قیس، تحقیق: محم .٢٠
 نشر الھادي، قم إیران، مطبعة الھادي، الطبعة األولی. 

http://www.dd-sunnah.net/records/view/id/1575/
http://lfile.ir/feqhi-library/book486.pdf
http://lfile.ir/feqhi-library/book486.pdf
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القمي: الروضة في فضائل أمیر المؤمنین تحقیق: علي شاذان بن جبرئیل  .٢١
 ت إلحیاء التراث، بیروت. ـمؤسسة آل البی ، الناشر:١٤٢٣چي الطبعة األولی، الشکر

شھاب الدین الکرکي: ھدایة األبرار إلی طریق األئمة األطھار، مطبعة النعمان،  .٢٢
 ھـ.  ١٣٩٦النجف، الطبعة األولی، 

وس الدریة في ـر الموسوي البحراني: مشارق الشموي آل عبدالجباـان بن علـعدن .٢٣
 أحقیة مذھب اإلخباریة، منشورات المکتبة العدنانیة، البحرین. 

 ي، دار الکتاب / قـم / إیران. ـیر القمـم القمـي: تفسـن إبراھیـي بـعل .٢٤
الشریف المرتضی: الشافي في اإلمامة،  ـعلي بن الحسین الموسوي المعروف ب .٢٥

حققه: عبد الزھراء الحسیني الخطیب، راجعه: فاضل المیالني، الناشر: مؤسسة 
 م. ١٩٨٦اإلمام الصادق، الطبعة الثانیة: 

راف، تحقیق: عبد الله إسماعیل ـه واإلشـعلي المسعودي (أبو الحسن): التنبی .٢٦
 م.  ١٩٣٨قاھرة، الصاوي، الناشر: مکتبة الشرق اإلسالمیة، ال

علي بن محمد معین آبادي اللکھنوي الھندي: أساس األصول دلدار، طبعة لکھنو  .٢٧
 د الوطنیة بالریاض. ـالھند. نسخة قدیمة بدون تاریخ موجودة في مکتبة الملك فھ

علي بن موسی بن طاووس الحسیني: الملھوف علی قتلی الطفوف، المحقق: فارس  .٢٨
 ھـ. ١٤١٧الحسون، دار األسوة، طھران، 

عماد الدین الحسن الطبرسي: أسرار اإلمامة، ، دار المرتضی للطباعة والنشر، الطبعة  .٢٩
 م. ٢٠٠٥األولی، 

الفضل بن الحسن الطبرسي (أبو علي): مجمع البیان في تفسیر القرآن والفرقان،  .٣٠
 م. ١٩٩٥ –ه ١٤١٥مؤسسة األعلمي للمطبوعات، طبعة األولی، 

 : الفیض الکاشاني محمد بن مرتضی .٣١
 لبنان.  -الصافي في تفسیر کالم الله الوافي، طھران، منشورات األعلمي بیروت  •
، أصفھان إیران، الطبعة ÷ کتاب الوافي الناشر: مکتبة اإلمام أمیر المؤمنین •

 ھـ.  ١٤٠٦األولی، 
محمد بن إبراھیم بن جعفر النعماني: الغیبة، تحقیق: فارس حسون، الناشر: دار  .٣٢

 م.  ٢٠١١الجوادین، الطبعة األولی، 
محمد باقر اإلیرواني: دروس تمھیدیة في القواعد الرجالیة، الناشر: مؤسسة  .٣٣

 م.  ٢٠٠٧انتشارات مدین، الطبعة الثانیة، 
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 محمد باقر المجلسي: .٣٤
 درر أخبار األئمة األطھار، الناشر: مؤسسة الوفاء، بیروت. بحار األنوار الجامعة ل •
 باقیات.   –األربعون حدیثًا، تحقیق: فارس حسون، النشار مکتبة فدك الحیاء التراث  •

محمد باقر الموسوي الخوانساري األصبھاني: روضات الجنات في احوال العلماء  .٣٥
 ھـ. ١٤١١والسادات، الناشر: الدار اإلسالمیة، الطبعة األولی، 

محمد جواد مغنیة: مع علماء النجف األشرف، الناشر: دار ومکتبة الھالل، دار  .٣٦
 م. ١٩٩٢الجواد، الطبعة األولی، 

محمد بن الحسن الحر العاملي: وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، طبع  .٣٧
 ھـ. ١٤٠٩أمیر بھادر الحجریة، أو مؤسسة آل البیت، قم، غیران: 

 لي الطوسي (أبي جعفر): محمد بن الحسن بن ع .٣٨
 ھـ. ١٣٦٥تھذیب األحکام، الطبعة الرابعة طھران، دار الکتب اإلسالمیة،  •
 ھـ. ١٤٠٣الفھرست، مؤسسة الوفاء، بیروت، الطبعة الثالثة،  •
ھـ، أو الطبعة المحققة تحقیق ١٣٦٥التبیان في تفسیر القرآن، طبعة حجریة،  •

 ھـ. ١٤٠٩أحمد العاملي، الطبعة األولی، طھران مکتب اإلعالم اإلسالمي، 
اختیار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الکشي، تحقیق: جواد القیومي  •

مدرسین بقم األصفھاني، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة ال
 ه. ١٤٢٧المشرفة، الطبعة األولی، 

محمد بن الحسن بن فروخ الصفار: بصائر الدرجات، الطبعة الثانیة، قم، انتشارات   .٣٩
 ھـ . ١٤٠٤کتابخانة مرعشي النجفي، 

محمد حسین آل کاشف الغطاء: أصل الشیعة وأصولھا مقارنة مع المذاھب األربعة،  .٤٠
 م. ١٩٩٠ر، بیروت، الطبعة األولی، الناشر: دار األضواء للطباعة والنش

) جزءًا تتألف من المحاضرات األسبوعیة التي ١٧محمد حسین فضل الله: الندوة، ( .٤١
 یلقیھا کل لیلة سبت في مدینة السیدة زینب في سوریا. 

محمد صالح المازندراني: شرح أصول الکافي، تحقیق: مع تعلیقات: أبو الحسن  .٤٢
ھـ، دار إحیاء التراث العربي للطباعة ١٤٢١ -م ٢٠٠٠الشعراني، الطبعة األولی، 

 لبنان.  –والنشر والتوزیع، بیروت 
محمد طاھر القمي الشیرازي: األربعین في إمامة األئمة الطاھرین، المحقق: مھدي  .٤٣

 ھـ. ١٤١٨، مطبعة األمیر، الطبعة األولی، الرجائي
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محمد بن علي االردبیلي الغروي الحائري: جامع الرواة وازاحة االشتباھات عن  .٤٤
 ھـ.  ١٤٠٣واالسناد، الناشر: منشورات مکتبة المرعشي جفي، الطبعة األولی،  الطرق

 محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي (أبي جعفر):  .٤٥
 ھـ.  ١٤٠٤طھران، الطبعة الحجریة، أو بیروت، عیون أخبار الرضا،  •
معاني األخبار، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین في الحوزة  •

 ھـ. ١٤٠٣العلمیة بقم: 
کتاب التوحید، قم مکتبة الصدوق، الطبعة الثانیة، مؤسسة انتشارات إسالمي  •

 ھـ. ١٣٩٨التابعة لجماعة المدرسین في الحوزة العلمیة في قم: 
 م. ٢٠٠٦بیروت الطبعة األولی:  –علل الشرائع: الناشر: دار المرتضی  •
األمالي: قدم له: حسین األعلمي الناشر: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات  •

 م. ٢٠٠٩الطبعة األولی، 
من ال یحضره الفقیه، تصحیح وتعلیق: حسین االعلمي، الناشر: منشورات  •

 م.  ١٩٨٦األعلمي، الطبعة األولی، 
روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه، شرح: محمد تقي المجلسي،   •

 تحقیق: علي بناه، حسین الموسوي، الناشر: بنیاد فرھنك اسالمي، الطبعة األولی. 
 الخصال، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین بقم.   •

حسین، مطبعة محمد بن الفتال النیشابوري: روضة الواعظین، تحقیق غال م .٤٦
 ھـ. ١٤٢٣نکارش، الطبعة األولی، 

 محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المعروف بـ المفید:  .٤٧
اإلرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، قم، المؤتمر العالمي للشیخ المفید،   •

 ھـ. ١٤١٣
 أوائل المقاالت الناشر: المؤتمر العالمي آللفیة المفید.  •
 بر غفاري، مؤسسة األعلمي، لبنان. اإلختصاص، تحقیق: علي أک •

محمد بن محمد رضا القمي المشھدي: تفسیر کنز الدقائق وبحر الغرائب، تحقیق:  .٤٨
 ھـ. ١٤٣٠حسین درکاھي، الناشر: مؤسسة شمس الضحی الثقافیة، الطبعة األولی، 

محمد بن مسعود ابن عیاش المعروف بـ العیاشي: تفسیر العیاشي، تصحیح وتعلیق:  .٤٩
 التي، طباعة: منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، لبنان، بیروت. ھاشم المح
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األصول والفروع والروضة، طھران، دار الکتب  –محمد بن یعقوب الکلیني: الکافي  .٥٠
 ھـ.   ١٣٦٥اإلسالمیة، 

 مرتضی المطھري: .٥١
نقد الفکر عند الشیخ مرتضي مطھري، جمع وتصنیف: مھدي جھرمي، محمد  •

باقر، ترجمة: صاحب صادق، الناشر: المعھد العالمي للفکر االسالمي، الطبعة 
 م.  ٢٠١١األولی، 

 ، طھران. ١إحیاء الفکر الدیني في اإلسالم، مطھري، ترجمة آذر شب، ط •
الموسوي الخوئي (أبو القاسم): معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة، الناشر:  .٥٢

 مؤسسة اإلمام الخوئي اإلسالمیة. 
ناصر مکارم الشیرازي: األمثل في تفسیر کتاب الله المنزل، الناشر: مدرسة اإلمام  .٥٣

 ھـ. ١٤٢٧علي بن أبي طالب، الطبعة األولی، التصحیح الثالث، 
د بن عبد الله الموسوي الجزائري: األنوار النعمانیة الناشر: دار نعمة الله بن محم .٥٤

 م. ٢٠٠٨القارئ، دار الکوفة، الطبعة األولی، 
مع مقدمة  –ھاشم بن سلیمان بن إسماعیل البحراني: البرھان في تفسیر القرآن  .٥٥

تفسیر البرھان المسماة بمرآة األنوار ومشکاة األسرار، حققه: لجنة من العلماء 
 م. ٢٠٠٦قین، الناشر: منشورات مؤسسة األعلمي، الطبعة الثانیة، والمحق

ھاشم معروف الحسني: الموضوعات في اآلثار واإلخبار عرض ودراسة  الناشر: دار  .٥٦
 م. ١٩٨٧التعارف، الطبعة األولی، 

 یوسف احمد البحراني: .٥٧
شر: الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاھرة، حققه: محمد تقي االیرواني، النا  •

 م. ١٩٨٥دار األضواء، بیروت، الطبعة الثانیة، 
لؤلؤة البحرین في اإلجازات وتراجم رجال الحدیث، حققه: محمد صادق بحر   •

 م.٢٠٠٨العلوم، الناشر: مکتبة فخراوي، الطبعة األولی، 
الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، تحقیق ونشر: مرکز دار المصطفی  •

 ألولی.إلحیاء التراث، الطبعة ا
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